
هتابَلیک در  جشای عٌذرمٍ ا بز چاقیبِ هذت عِ عال  سًذگی اصالح ؽیَُ ی بزرعی اثز: طرح عنوان

 ٍ ابْزکَدکاى ٍ ًَجَاًاى هذارط عوا سًجاى 

 

تالػ بزای بْبَد الگَی تغذیِ ٍافشایؼ فغالیت فیشیکی ٍ اصالح ؽیَُ سًذگی در اٍلَیت بزًاهِ ّای : مقدمه

هذاخلِ حاضز با ّذف .پیؾگیزی ٍکٌتزل چاقی ٍ بیواریْای قلبی عزٍقی در بغیاری اس کؾَرّا هی باؽذ

هقطع ساى تعییي اثزاصالح عبک سًذگی بز ؽیَع چاقی ، عٌذرم هتابَلیک ٍاجشای آى در داًؼ آهَ

 .هذارط عواء سًجاى ٍ ابْز اًجام ؽذ ابتذایی،راٌّوایی ٍدبیزعتاى

 

ّز درعوای سًجاى  هذارطکلیِ داًؼ آهَساى ، کارآسهایی هبتٌی بز هذارط ایي هطالعِ  رد:روش بررسی

هَرد عٌجؼ ًَاى گزٍُ ؽاّذ، بِ عٌَاى گزٍُ هَرد ٍداًؼ آهَساى هؾابِ آى ّا درابْزبععِ هقطع تحصیلی 

تکویل  آًْاپزعؼ ًاهِ اعتاًذارد تغذیِ ٍ فعالیت بذًی بزای کوز ٍفؾارخَى قزارگزفتِ ،لیِ قذ، ٍسى ، دٍراٍ

اسداًؼ آهَساى کالط ّای اٍل ٍدٍم ٍ عَم دبغتاى ٍاٍل راٌّوایی ٍاٍل ٍدٍم دبیزعتاى بِ . گزدیذ

هذاخالت تغذیِ ای ٍ  .گیزی اًجام ؽذخَىٍاًغَلیي چزبی پزٍفایل ،  FPG اًذاسُ گیزی جْتطَرتصادفی 

درًْایت هیشاى .ت عِ عال درهذارط سًجاى اجزا ؽذٍرسؽی طبق اعتزاتضی ّای تعییي ؽذُ در طی هذ

، دٍرؽکن ، قٌذ ،پزٍفایل چزبی ًٍیشهقاٍهت بِ اًغَلیي هَرد  BMIتغییز عالیاًِ ًٍیشپظ اس عِ عال در 

سیع فزاٍاًی ٍ ؽاخصْای هزکشی ٍ با اعتفادُ اس جذاٍل تَبِ دعت آهذُ اطالعات .عٌجؼ قزارگزفت

ٍ آسهًَْای غیز  Independent T-Test    ٍPaired T-Testپزاکٌذگی ٍ اًجام آسهَى ّای آهاری 

  SPSSدر ًزم افشار   Chi –squareٍ آسهَى  Mann-Withney    ٍ Wilcoxonپاراهتزیک ؽاهل 

 .گزفتهَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار

 

%  5/75،فؾارخَى باال %  35/ 5چاقی ٍ اضافِ ٍسى، %2/5چاقی ؽکوی ؽیَع کلی  در هقطع ابتذایی:نتایج

،عٌذرم هتابَلیک % 31پاییي HDL،% 2/16باال  LDL،% 3/5،ّیپزتزی گلیغیزیذهی % 4/2،ّیپزگلیغوی 

تعییي ؽذکِ پظ اس اًجام هذاخلِ کاّؼ هعٌی داری درهقادیزچاقی %3/22ٍ هقاٍهت بِ اًغَلیي % 8/4

در عایز پاراهتزّا .باال هؾاّذُ ؽذLDL ارخَى ٍ افشایؼ هعٌی دار در هقادیزتزی گلیغیزیذ ٍؽکوی ٍ فؼ

%  39، چاقی ٍ اضافِ ٍسى%7کلی چاقی ؽکوی  ؽیَع در هقطع راٌّوایی.تغییزات هعٌی دار هؾاّذُ ًؾذ

% 4/40پاییي HDL،% 8/21باال LDL،% 6/17،ّیپزتزی گلیغیزیذهی% 3،ّیپزگلیغوی % 88،فؾارخَى باال 



کاّؼ هعٌی داری ،تعییي ؽذکِ پظ اس اًجام هذاخلِ%4/52اًغَلیي ٍ هقاٍهت بِ% 12،عٌذرم هتابَلیک 

 یدر عایز پاراهتزّا تغییزات هعٌی دار.ٍ فؾارخَى هؾاّذُ ؽذ ،چاقی ٍاضافِ ٍسىدرهقادیزچاقی ؽکوی

،فؾارخَى %  27، چاقی ٍ اضافِ ٍسى%4/5ؽیَع کلی چاقی ؽکوی  هقطع دبیزعتاىدر .هؾاّذُ ًؾذ

،عٌذرم % 7/49پاییي HDL،% 8/11باال  LDL،% 8/7،ّیپزتزی گلیغیزیذهی % 3/1،ّیپزگلیغوی % 8/76باال

تعییي ؽذکِ پظ اس اًجام هذاخلِ کاّؼ هعٌی داری %6/45ٍ هقاٍهت بِ اًغَلیي % 3/5هتابَلیک

در عایز پاراهتزّا تغییزات هعٌی دار .درهقادیزچاقی ؽکوی ، چاقی ٍاضافِ ٍسى ٍ فؾارخَى هؾاّذُ ؽذ

 .هؾاّذُ ًؾذ

 

چاقی ؽکوی ٍ فؾارخَى دٍ جشء اس اجشای هْن ؽیَع ایي هطالعِ ًؾاى دادکِ :نتیجه گیری و پیشنهادات

رًاهِ هذاخلِ جْت ب ٍ هَرد هطالعِ ها بیؾتز اس عایزهٌاطق کؾَر اعت کَدکاىدر ، عٌذرم هتابَلیک 

تغییزؽیَُ سًذگی ؽاهل اصالح رصین غذایی ٍافشایؼ فعالیت فیشیکی در کاّؼ ؽیَع عَاهل خطزعاسقلبی 

 .عزٍقی ٍ عٌذرم هتابَلیک هَثز هی باؽذ

پیؾٌْاد هیؾَدبِ چاقی ٍ بِ ٍیضُ فؾارخَى باال در کَدکاى تَجِ ٍیضُ ای ؽَد ٍ با تؾخیص بِ هَقع 

 .ٍاصالح ؽیَُ سًذگی اس عَارض احتوالی در بشرگغالی پیؾگیزی ًوَد

 

اجشای عٌذرم ، ؽکوی ، چاقی  ، اضافِ ٍسى چاقی، (  تَدُ بذًیؽاخص )  BMI: واژه های کلیدی

 سًذگیهتابَلیک ، عبک 

 


