
 د
 

 :چىیذُ

ٕٞچٙیٗ آؾیٕشطیه زی ٔشیُ آضغ٘یٗ .  سبوٖٙٛ ُٔبِؼبر ا٘سوی اثط ٔىُٕ وٛئطؾشیٗ ضا ثطضؾی وطزٜ ا٘س:ّذف

قٛاٞس ٔٛخٛز . فبوشٛضی اؾز وٝ زض ثیٕبضی ٞبی ػطٚلی ثبال  ٔی ضٚز ٚ افعایف آٖ ػٛاضيی ضا ثٝ ز٘جبَ ذٛاٞس زاقز

ثطذی ُٔبِؼبر حیٛا٘ی ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ ٔىُٕ یبضی . حبوی اظ اضسجبٌ ایٗ ٔىُٕ ثب ثیٕبضی ٞبی ا٘سٚسّیبَ ػطٚلی اؾز

ثب وٛئطؾشیٗ ثبػث افعایف ٘یشطیه اوؿیس زض ذٖٛ ٔی قٛز ٚ اظ آ٘دبیی وٝ آؾیٕشطیه زی ٔشیُ آضغ٘یٗ ٟٔبضوٙٙسٜ ی 

زضٚ٘ی ٘یشطیه اوؿیس اؾز، ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس وٝ ایٗ ٔىُٕ ضٚی ؾُح ؾطٔی آؾیٕشطیه زی ٔشیُ آضغ٘یٗ زض افطاز 

ایٗ ُٔبِؼٝ ثب ٞسف ثطضؾی اثط ٔىُٕ وٛئطؾشیٗ ثط ؾُح ؾطٔی . ٔجشال ثٝ ؾىشٝ ٔغعی اثط زضٔب٘ی ُّٔٛثی ذٛاٞس زاقز

 .آؾیٕشطیه زی ٔشیُ آضغ٘یٗ زض ثیٕبضاٖ زض فبظ ٔعٔٗ ؾىشٝ ٔغعی ا٘دبْ قس

.  ثیٕبض وٝ زض فبظ ٔعٔٗ ؾىشٝ ٔغعی ثٛز٘س، ا٘دبْ قس72 وبضآظٔبیی ثبِیٙی سهبزفی زٚ ؾٛوٛض ثط ضٚی :هَاد ٍ رٍػ ّب

ٌطٜٚ .  ثٛز٘س وٝ ثٝ َٛض سهبزفی ثٝ زٚ ٌطٜٚ زاضٕٚ٘ب ٚ ٔىُٕ سمؿیٓ قس٘سBMI< 35>25 ؾبِٝ ثب 75 سب 50ایٗ افطاز 

زض اثشسا .  ٞفشٝ زضیبفز ٕ٘ٛز٘س8 وذؿَٛ زاضٕٚ٘ب ثٝ ٔسر 2 وٛئطؾشیٗ ٚ ٌطٜٚ قبٞس mg 500 وذؿَٛ 2ٔساذّٝ ضٚظا٘ٝ 

ؾُح ذٛ٘ی آؾیٕشطیه زی ٔشیُ آضغ٘یٗ، وّؿشطَٚ سبْ،  ٚ زیبؾشَٛ ،  ؾیؿشَٛ ٚ ا٘شٟبی ٔساذّٝ ٚظٖ، لس، فكبض ذٖٛ

.  ٚ لٙس ذٖٛ ٘بقشب ا٘ساظٜ ٌیطی قسِیذٛدطٚسئیٗ ٞبی ثب زا٘ؿیشٝ ثبال، ِیذٛدطٚسئیٗ ٞبی ثب زا٘ؿیشٝ دبییٗ سطی ٌّیؿیطیس،

 . ؾبػشٝ ذٛضان ٌطفشٝ قس24ٕٞچٙیٗ زض اثشسا ٚ ا٘شٟبی ُٔبِؼٝ ثطای زضیبفز ٔٛاز غصایی ٔهطفی زض ضغیٓ، دطؾكٙبٔٝ 

 µmol/lآؾیٕشطیه زی ٔشیُ آضغ٘یٗ ثٝ َٛض ٔؼٙی زاضی اظ  ثب ٔهطف ٔىُٕ وٛئطؾشیٗ ؾُح ؾطٔی :یبفتِ ّب

ٕٞچٙیٗ ثب ثطضؾی اثط ایٗ ٔىُٕ ثط . (=p value 001/0) وبٞف دیسا وطز µmol/l  11/0±53/0  ث11/0±56/0ٝ

 p 03/0) وّؿشطَٚ HDLٚ ٘یع  (=p value 007/0 )  وّؿشطLDLَٚدطٚفبیُ ِیذیسی، وبٞف ٔؼٙی زاضی زض 

value=) ثٝ ػالٜٚ وبٞف ٔؼٙی زاضی زض فكبض ذٖٛ ؾیؿشِٛیه . زیسٜ قس(04/0 p value=)  ٖٛفكبض ذ ٚ

وّؿشطَٚ سبْ، سطی ٌّیؿیطیس ٚ لٙس سفبٚر ٔؼٙی زاضی زض ؾُح ؾطٔی . ٔكبٞسٜ قس (=p value 02/0)زیبؾشِٛیه 

زضیبفز غصایی ا٘طغی، زضقز ٔغصی ٞبیی اظ خّٕٝ وطثٛٞیسضار، چطثی، دطٚسئیٗ ٚ وٛئطؾشیٗ ثیٗ . ذٖٛ ٘بقشب زیسٜ ٘كس

 .زٚ ٌطٜٚ لجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ سفبٚر آٔبضی ٔؼٙی زاضی ٘ساقز

 وٛئطؾشیٗ زض ثیٕبضاٖ زض فبظ ٔعٔٗ ؾىشٝ mg 1000 ثب سٛخٝ ثٝ یبفشٝ ٞبی ایٗ ُٔبِؼٝ ٔىُٕ یبضی ثب :ًتیدِ گیزی

 وّؿشطَٚ ٚ LDLٔغعی ٔی سٛا٘س ؾجت وبٞف ػٛأُ ظٔیٙٝ ؾبظ ؾىشٝ ٞبی ٔدسز اظ خّٕٝ ثبال ثٛزٖ فكبض ذٖٛ، 

 .آؾیٕشطیه زی ٔشیُ آضغ٘یٗ قٛز

 ؾىشٝ ایؿىٕیه ٔغعی، وٛئطؾشیٗ، آؾیٕشطیه زی ٔشیُ آضغ٘یٗ، فبظ ٔعٔٗ ؾىشٝ ٔغعی :ولوبت ولیذی

 

 

 


