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 ارتباط شاخص توده بدنی مادران نخست زا ، قبل از بارداری با پیامدهای بارداری و زایمان

 

 زهرا احمدی نویسنده:

 :  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایرانآدرس

ahmadizahra385@yahoo.com 

 

. وزن مادر در شروع شودیماین دوران محسوب  یهامراقبتمترین :کنترل وزن مادر در طی دوران بارداری یکی ازمه زمینه و هدف

بر روی نتیجه بارداری اثر گذار باشد . امروزه شاخص توده بدنی نا مطلوب مادر قبل از بارداری  تواندیمبارداری و حتی قبل از بارداری 

ه همین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط .ب رودیمبه عنوان یک عامل خطر ساز در ایجاد پیامدهای نا خوشایند به  شمار 

 شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری با پیامدهای بارداری و زایمان در زنان نخست زا انجام گرفته است. 

. جامعه پژوهش شامل زنان زایمان کرده نخست زا که  باشدیمروش برسی:پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی از نوع پس از وقوع 

مورد پژوهش  یهانمونه. تعداد باشندیم اندبودنبارداری جهت تشکیل پرونده به مراکز بهداشتی مراجعه کرده  04کثر تا هفته حدا

 نفر که به صورت مستمر انتخاب شدند. 311

ق اول و پنجم یک :نتایج آزمون پیرسون نشان داد بین شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری و نمره آپگار نوزاد در دقای هایافته

به طوری که با افزایش شاخص توده بدنی مادر نمره آپگار نوزاد (r=-0/113  )   )(p=%5  )  ارتباط خطی معکوس وجود داشته است 

.و در رابطه با طول مرحله اول و دوم لیبر با شاخص توده بدنی مادر ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری نشان  یابدیمکاهش 

(که این ارتباط از نوع خطی مسقیم بوده است. آزمون کای دو نیز نشانده ارتباط معنی داری بین نوع   p=0/007 , p=0/01داد )

 (.  p=%3زایمان و شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری بود ) 

از پیامدهای بارداری و زایمان  یتعدادپژوهش ،که شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری با  هاییافته: با توجه به  نتیجه گیری

بهداشتی ، آموزشی و مشاورهای  قبل از بارداری برای مادران جهت رسیدن به وزن ایده آل ضروری  یهانامهارتباط دارد . لذا تدوین بر 

 .رسدیمبه نظر 

 زایمان یامدهایپبارداری ، یامدهایپ: شاخص توده بدنی ،  یکلید کلمات 
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قی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه اسپیرومتری بیمارستان امام خمینی سردشت در فراوانی اضافه وزن و چا
 3131-3131فاصله زمانی 

 

 عی، عباس اسماعیل ثانی ، لیال زار 2، سیما اشنویی*0وها ب زاده  داود: نویسندگان                        

 کی ارومیه، ایرانمرکزتحقیقات چاقی مادروکودک، دانشگاه علوم پزش *: آدرس   

 مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران2

 شبکه بهداشت و درمان سردشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران3

 مرکز تحقیقات تومورهای توپر ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران4

dvaha2003@yahoo.com 

متفاوت باشد. چاقی از جمله مشکالت بهداشت عمومی است که  تواندیمو مناطق مختلف  هایتجمعالگوی شیوع چاقی در  مقدمه:

تعیین کننده سطح سالمتی و  تواندیمعوارض و پیامدهای نامطلوب بسیاری را بدنبال دارد. الگوی وزنی زنان و میزان چاقی در آنان 

عیت ابتالی آنان به بیماری در آینده باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت اضافه وزن و چاقی در زنان پیشگویی کننده وض

 مراجعه کننده به درمانگاه اسپیرومتری بود.

 زن مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام 618تحلیلی اطالعات مربوط به قد و وزن  -: در این مطالعه مقطعی هاروشمواد و 

( اخذ شد. اطالعات مربوط به 0391-0393خمینی سردشت جهت انجام اسپیرومتری، در یک دوره زمانی سه ساله )در فاصله زمانی 

وزن و قد، چنانچه فرد اظهار  یهادادهقد و وزن همراه سایر اطالعات فردی در نرم افزار مربوطه ثبت و نگهداری گردید. برای ثبت 

ین قد و وزن خود دارد، اطالعات اظهار شده توسط وی ثبت شد، در غیر صورت قد و وزن وی در محل اطالع دقیقی از آخر کردیم

با استفاده از   هادادهقد و وزن اخذ شده  محاسبه گردید. تحلیل  یهادادهاندازه گیری و ثبت گردید. نمایه توده بدنی بیماران بر اساس 

 انجام شد.  SPSS19نرم افزار 

نفر( دارای الغری و  61درصد) 9/9سال بود.  در جمعیت مورد بررسی   95/52±71/09گین سن جمعیت مورد بررسی میان :هایافته

درصد  9/35نفر( دارای درجاتی از اضافه وزن و چاقی بودند. 385درصد ) 3/63نفر( دارای وزن نرمال و 063درصد )  8/26کم وزنی ، 

سال بودند. درالگوی توزیع اضافه وزن و چاقی براساس سن،  45نفر( ، باالی 389صد )در 0/64سال و  45نفر( از زنان کمتر از 208)

سال دارای درجاتی از اضافه وزن و چاقی بودند. بیشترین فراوانی اضافه وزن و چاقی مربوط به  45نفر( زنان زیر 037درصد) 9/62

 سال بود. 35-45و  08-35سنی  یهاگروه

نان در سنین باروری و باالتر از آن داری اضافه وزن و چاقی هستند. با توجه به اهمیت چاقی به عنوان درصد باالیی از ز نتیجه گیری:

 .طلبدیمبهداشتی برای زنان این سنین را  هاییریگ،  این موضوع جهت هایماریبعامل خطر بسیاری از 

 : اضافه وزن، چاقی زنان، اسپیرومتری، سردشتکلمات کلیدی

mailto:dvaha2003@yahoo.com
mailto:dvaha2003@yahoo.com
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 ه وزن وچاقی مادران باردار درشروع و پایان بارداری در استان آذربایجانغربیبررسی شیوع اضاف
 

 ،  فریبا بابایی*: دکترسکینه نوری سعیدلو نویسندگان

 *: مرکز تحقیقات سالمت مواد غذایی وآشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهآدرس

 معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

saeedlou2003@yahoo.com 

 

 هاییماریببا توجه به اهمیت  تغذیه در دوران بارداری ونقش آن در سالمتی نسل آینده و چاقی به عنوان عامل خطر ساز در  مقدمه:

غیر واگیر ، پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع اضافه وزن وچاقی مادران باردار درشروع و پایان بارداری در استان آذربایجانغربی انجام 

 گرفت.

شهرستان این استان در این مطالعه وارد شدند  04در این بررسی کلیه  مادران باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی ودرمانی در  وش:ر

مادر باردار بود. اندکس توده بدن مادران در قبل از بارداری و در طول دوران بارداری اندازه گیری  08111.تعداد افراد مورد بررسی  

 ستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص روند وزنگیری مادران طبقه بندی گردید.گردید و براساس  د

( در شروع بارداری   BMI=  5/08 -9/24میزان وزن طبیعی )درصد،  5.5 بارداری  شروع در( BMI < 5/08) وزنی کم شیوعنتایج:

 02( در شروع بارداری BMI  ≥ 31چاقی ) شیوعدرصد، 31( در شروع بارداری  BMI=  25 - 9/29شیوع اضافه وزن   ) درصد ، 9/52

تعداد مادران زایمان کرده  با وزن الزم در طول بارداری نتایج بدست آمده از این قرار بود . یهامراقبتدرصد و بعد از پیگیری و انجام 

 6/04در پایان بارداری    تعداد مادران زایمان کرده  با وزن گیری کمتر از حد مطلوبدرصد، 4/56گیری مطلوب در پایان بارداری  

 درصد بود.  29بارداری پایان در مطلوب حد از بیشتر گیری وزن با  کرده زایمان مادران درصد و تعداد

  کنترل میزان افزایش وزن در دوران بارداری بخصوص در افرادی که قبل از بارداری دچار اضافه وزن و یا چاقی بحث ونتیجه گیری:

زنان را در معرض مشکالت مرتبط با  تواندیمزایی برخوردار است. زیرا افزایش وزن بی رویه در دوران بارداری ، از اهمیت بساندبوده

 .قرار دهد شانیزندگدر مراحل بعدی   سالمتی از جمله چاقی ، افزایش فشار خون و غیره

 اضافه وزن، چاقی، مادران باردار کلمات کلیدی:
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 زودرس تولد با بارداری زنان دوران وزن افزایش و بارداری از قبل بدنی تودة شاخص ارتباط

 

 روژان خضری، شاکر ساالری لک، فاطمه بهادری و رسول قره آغاجی نویسندگان:

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آدرس:

salarilak@yahoo.com 

 

. شودیم مادراطالق قاعدگی دوره آخرین روز یناول از بارداری روز 259 یا و کامل هفته 37 از قبل تولد به زودرس تولد هدف و زمینه:

 .اندکرده گزارش زودرس تولد با بارداری دوران وزن افزایش و بدنی توده شاخص بین متناقضی ارتباط، شده انجام مطالعات

 این ناختش با تا.، گرفت صورت زودرس تولد با فوق عامل دو جمله از خطر عوامل از برخی ارتباط تعیین منظور حاضربه پژوهش

 .شود گیری پیش نارس نوزاد تولد از عوامل
 آبان اول از شده متولد نارس نوزادان و مادران یپرونده در موجود یهاداده شاهدی مورد طراحی با مطالعه این در مواد و روش کار:

 مورد گروه که صورت این به. است شده آوری جمع غیرایمن و ایمن هاییمانزا شامل وحومه سردشت شهرستان در92 آبان اول تا 90

 تولد خطر عوامل به مربوط یهاداده برخی مطالعه این در. باشدیم ترم زایمان 534 شامل، شاهد گروه و زودرس زایمان 267 شامل

 از قبل بدنی توده شاخص،همسر تحصیالت سطح، زنان تحصیالت سطح،همسر شغل، زنان شغل، زندگی محل، زنان سن شامل زودرس

 از استفاده با شده آوری جمع های راره. گردید استخراج نوزاد و مادر یپرونده از بارداری دوران در زنان وزن افزایش، یباردار

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد متغیره چند و متغیره تک ورگرسیونT-TEST و Chi-square یهاآزمون

 با مادر تحصیالت سطح(، P < 0/001)  با بارداری دوران وزن وافزایش سزودر تولد بین معناداری ارتباط مطالعه این در :هایافته

(P < 0/001 ،)با همسر تحصیالت سطح  ( (P < 0/001 با بارداری از قبل بدنی توده شاخص  (P < 0/001 )محل.  گردید مشاهده 

 .نشد مشاهده تباطیار( P=0.68) همسر شغل و( P=068) مادر سن( ، P=0.382) زنان شغل(، P=0.382) با زندگی

 تولد وقوع با زنان بارداری دوران وزن افزایش و بارداری از قبلIبدنی توده شاخص بین معناداری ارتباط مطالعه این در نتیجه گیری:

 و جنین، زنان سالمت از حمایت برای بارداری دوره درمانی بهداشتی خدمات ارتقاء و سالمت یهاآموزش ارائه. گردید مشاهده زودرس

 .گیرد قرار توجه مورد باید نوزادان

 بارداری، اقتصادی اجتماعی های گی میژه، بدنی توده شاخص، زودرس تولد :یکلیدکلمات 
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 هاعفونتپیامدهای چاقی در نظام سالمت: چاقی و خطرات همراه در مدیریت 
 

 ، هادی لطف نژاد افشار سعید امیناء*نویسندگان: 

 کردستان پزشکی علوم دانشگاه علمی هئیت عضو، درمانی بهداشتی خدمات تمدیری دکتری دانشجوی*  آدرس: 

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه، پیرایزشکی پزشکی دانشکده علمی هئیت عضو

S_amina4@yahoo.com 

دت اقامت همراه آن با افزایش طول م هایینههزامروزه مطالعات در زمینه چاقی و پیامدهای آن در نظام سالمت عمدتاً به مقوله 

دارویی کمتر مورد توجه  یهادرمانسرپایی، تشخیصی و  یهابخشمصروفه در  هایینههزبیمارستانی پرداخته، لیکن توجه به سایر 

عفونی به میزان باالیی سطح  هاییماریبقرار گرفته است. همچنین، در کنار این مسلۀ شناخت از چگونگی رابطه بین چاقی و بروز 

 استراتژیک نظام سالمت افزایش داده است.  هاییزیربرنامه  توجه عمومی را در

و اطالعات ناچیزی که تا آن زمان در اختیار بود را نام  H1N1ارتباط بین چاقی و بروز پدیده پاندمیک آنفوالنزا  توانیماز آن جمله، 

ش میزان مورتالیتی بیماران بسیار اثر گذار بوده برد. چنانچه در ادامه مطالعات بعدی، عامل چاقی در تغیر طول دوره بیماری و افزای

مرکز آی سی یو در کشوراسپانیا را در زمان پاندمی آنفوالنزا، چه از نظر  044بستری در  هایینههزاست. این مسله به میزان زیادی 

 داده بود. طول مدت اقامت و نیز از نظر منابع و امکانات بکار گرفته شده در این گروه از بیماران را افزایش

 یهاعفونتجراحی، بروز  هاییتساو مهم در افزایش میزان عفونت در مراکز و  مؤثرهمچنین چاقی به عنوان ریسک فاکتور بسیار 

، شدت ابتال یبشماروابسته به لثه، دهان و دندان شناخته شده است. بر پایه شواهد  یهاعفونتپوستی،  یهاعفونتبیمارستانی و حتی 

 ت حاد در بیماران چاق به مراتب بیشتر از سایر بیماران است.به پانکراتی

 متدولوژی واستراتژی جستجو:

 بواسطه مرور سیستماتیک، جستجو در تمامی منابع موجود جهانی و درهفت پایگاه تخصصی جامع الکترونیک شامل: 

MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsycINFO, the British Nursing Index, the Allied and Complementary 

Medicine database and the Cochrane Central Register 

از  گرمرورتوسط دو نفر  مختلفدر این مطالعه مروری کلیه منابع علمی، مستندات منتشر مربوط به کشورهای  صورت گرفته است.

از میان مطالعه بدست آمده با  هادادهتاندارد استخراج اعضا گروه پژوهش مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گرفتند. با استفاده از فرم اس

پیشینه مطالعات مرتبط در حوزه چاقی و پیامدهای وابسته به آن در نظام سالمت انتخاب و در بقیه موارد به دلیل ناکافی بودن 

 اطالعات مربوط به مقایسه نتایج، کنار گذاشته شدند.

 مشکالت بروز و مختلف سنی هایگروه میان در چاقی با رابطه در متعددی خطر املعو مروری مطالعه این در بحث و نتیجه گیری:

 .است شده منتهی سالمت نظام محدود منابع صرف به زیادی میزان به که شدند شناسایی هاعفونت به ابتال ویژه به سالمتی

 ضروری غیر هایهزینه کنترل برای جهانی و نیهمگا سطح در شده شناخته گزینه موثرترین و بهترین عنوان به سالمتی حفظ، مسلماً

 .شودمی محسوب سالمت نظام در

 چاقی، خطرات، پیامد، نظام سالمتکلمات کلیدی: 
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ای و ارتباط آن با برخی از عوامل دموگرافیک دردانشجویان مقطع دکتری حرفه  (BMI)بررسی شاخص توده بدنی 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 **، فرناز فاضلی**حاتمی فؤاد، محمد  *ابراهیمی مرضیه نویسندگان:

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه *آدرس: 
 دانشجوی پزشکی دانشگاه عوم پزشکی ارومیه **

. دردهه شودیمچاقی به دلیل افزایش بافت چربی در بدن و در اثر عدم تعادل بین انرژی دریافتی و مصرفی ایجاد  :مقدمه و اهداف

درصدی همراه بوده است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون 51ته شیوع چاقی با افزایش گذش

عنوان یکی از ه . دانشجویان بباشندیمبیماری مهم در ارتباط با چاقی  31بزرگسال به ترتیب دچار اضافه وزن و چاقی هستند. بیش از 

لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان نمایه توده بدن و ارتباط آن با برخی عوامل دموگرافیک در  باشندیماقشار جامعه مطرح  ینترمهم

 دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت. 

 یهارشتهه ای دانشجوی مقطع دکتری حرف 064مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که بر روی  : هاروشمواد و 

پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی انجام گرفت. نمونه گیری بصورت تصادفی سهمیه ای بود که دو پژوهشگر آموزش دیده یک آقا برای 

با ترازو و قد سنج استاندارد نمودند. هچنین  هانمونهنمونه گیری آقایان و یک خانم برای نمونه گیری خانم هااقدام به ثبت قد و وزن 

از آمار توصیفی و جهت بررسی  هادادهتوسط پرسشنامه محقق ساخته ثبت گردید. جهت توصیف  هانمونهخصات جمعیت شناختی مش

 گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS 14وارد  هادادهاز آزمون آماری کای دو استفاده گردید.  هادادهارتباط 

ختر و پسر مقطع دکتری پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشجوی د 064در مطالعه حاضر  :نتایج

 0/56. اندبودهدرصد پسر  7/45درصد دختر و  3/54بوده است. به لحاظ جنسیت  2/22±0/3 هاآنشرکت داشتند. میانگین سنی 

 53بومی و  هاآندرصد  47. اندبودهدارو سازی درصد رشته  0/07درصد رشته دندانپزشکی و  8/26درصد دانشجویان رشته پزشکی، 

درصد دانشجویان بنابر اظهار خود ورزش  0/30و همچنین  اندبوده متأهلدرصد دانشجویان  4/01تنها  اندبودهدرصد ساکن خوابگاه 

 0/71درصد کم وزن،  3/4 که در خانواده افراد چاق دارند. شاخص توده بدنی در اندکردهدرصد ذکر  4/49. انددادهیممنظم انچام 

ارتباط  (p=0/017)درصد چاق هستند. تنها بین شاخص توده بدنی با جنسیت 5/5درصد دارای اضافه وزن و  0/21درصد وزن طبیعی، 

 معنی دار مشاهده شد و بین شاخص توده بدن و سایر مشخصات جمعیت شناختی ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

فرهیخته جامعه می باشندو در زمینه شاخص توده بدن و اضافه وزن  یهاگروهجویان علوم پزشکی از دانشجویان بخصوص دانش :بحث

الگو و سرآمد باشند که خوشبختانه الگوی شاخص توده بدن و همچنین ورزش در این گروه دانشجویان مطلوب  توانندیمو چاقی 

در تماس خواهند بود بخصوص  هاآنرا به تمامی افرادی که با که باید فرهنگ تعدیل وزن و همچنین انجام ورزش منظم  باشدیم

 بیمارانشان انتقال دهند.

 دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای ،اضافه وزن ،چاقی کلمات کلیدی:
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 چاقی بر هوش هیجانی کودکان مبتال به اضافه وزن یرتأث
 اعظم موحدی نویسنده:

 پیام نور تهرانکارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، مدرس دانشگاه 

 تهران، خیابان استاد نجات اللهی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، گروه روانشناسی و مشاوره آدرس:

leonoreh@gmail.com 

 

مشکالت عاطفی کودکان چاق تواند داشته باشد و افزایش چاقی کودکان اثرات مخربی در کلیه ابعاد سالمت جسمی و روحی کودک می

شوند. در این تحقیق سعی شده است، ارتباط بین وزن کودک و میزان هوش ه نسبت کودکان با وزن طبیعی متحمل میبیشتری را ب

 هیجانی در یک مطالعه مقطعی مورد بررسی قرار گیرد. 

ص ( سال مراجعه کننده به کلینک مشاوره استفاده گردید. شاخ2/9±3/2) 00-5کودک سنین  70در این تحقیق از  مواد و روش:

سازمان جهانی بهداشت مشخص گردیده و هوش  Anthro Plusافزار با استفاده از نرم BMIطبقه بندی چاقی در کودکان براساس 

ای براساس استاندارد لیکرک است، گزینه 5پرسش  36کالج لندن که مشتمل بر  TEIQueهیجانی کودک با استفاده از پرسشنامه 

ها توسط سال استفاده گردید. به منظور افزایش اعتبار نتایج، پرسش 7شنامه فوق برای کودکان زیر گیری شد. نمونه گرافیکی پرساندازه

گردید. در پایان ضمن مقایسه نتایج آزمون کودکان دارای چاقی و اضافه وزن با کودکان مشاور از کودکان پرسیده و نتایج ثبت می

 محاسبه گردید. SPSSافزار ر نرمنرمال، میزان ارتباط با استفاده از آزمون رگرسیون د

کودک دارای چاقی یا اضافه وزن تشخیص داده شدند. کودکان دارای اضافه وزن بطور  38های این پژوهش براساس یافته ها:یافته

، t=52/8؛ >10/1p؛ 4/027±2/08در برابر  3/93±5/05داری از هوش هیجانی کمتری نسبت به کودکان نرمال برخوردار بودند )معنی

69=dfدار و منفی بین داری در کاهش هوش هیجانی نشان نداده ارتباط معنی(. همچنین چاقی در دختران و پسران تفاوت معنی

 (.t  ،110/1=p ،33/1=2R=-83/5و کاهش هوش هیجانی مشاهده شد ) BMIافزایش 

سن پائین کودکان مورد بررسی است چراکه عدم تفاوت جنس در نتایج این تحقیق احتماالً به علت متوسط  گیری:بحث و نتیجه

. افزایش وزن در کودکان سبب کاهش شوندیمپس از بلوغ جنسی و عاطفی بیشتر نشان داده  معموالًتفاوت در تغییرات احساسی 

 والدین در کنترل وزن و گیری شخصیتی افراد آگاهیگردد که باتوجه به اهمیت سنین کودکی در شکلمی هاآنهوش هیجانی 

 پیشگیری از عواقب آن در کودکانشان الزم است.
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 3131یزد سال 2ناحیه مدارس ابتدایی دختر ارتباط مصرف صبحانه و نمایه توده بدن در دانش آموزان
 

 نیا مسعود حسین باقری، محمد ، ایمانه*افشاری فریبا :نویسندگان

 یزد صدوقی دشهی پ.ع دانشگاه مامایی پرستاری دانشکده پرستاری گروه عضو آدرس:

 یزد صدوقی شهید پ.ع دانشگاه مامایی پرستاری دانشکده پرستاری گروه علمی عضوهیئت

 یزد صدوقی شهید پ.ع دانشگاه بهداشت دانشکده، بهداشت آموزش گروه عضو

afshari.nursing@gmail.com 

 هاآنتری از مواد غذایی را پیش روی ی سالمهاکند و انتخابخوردن صبحانه، مواد مغذی الزم برای رشد کودک را فراهم می: مقدمه

 .های گوارشی قرار دهددهد از سوی دیگر، خالی ماندن شکم در طول روز ممکن است کودکان را در معرض ابتال به بیماریقرار می

ها، از قبیل پروتئینشود و نه تنها مواد مغذی مورد نیاز بدن در طول روز را ترین وعده غذایی محسوب میبحانه به طور کلی مهمص

این مطالعه  .دبخشآموزان را نیز تا حد بسیار باالیی بهبود میکند، بلکه عملکرد درسی دانشمی ینتأمفیبر، کلسیم و کربوهیدرات 

 انجام پذیرفت. 0393یزد در سال  2باهدف بررسی ارتباط مصرف صبحانه بانمایه توده بدنی دانش آموزان دختر مدارس ناحیه 

مورد بررسی قرار گرفتند.  تصادفیسال به روش نمونه گیری  7-02 دختردانش آموز  511در مطالعه ای مقطعی  :هاروش و مواد  

با  مصاحبه ، و برای تعیین نمایه توده بدن، وزن و قد آنان روشاطالعات دموگرافیک و مصرف صبحانه دانش آموزان از برای جمع آوری 

  قرار گرفت.تجزیه و تحلیل مورد 2کای با استفاده از آزمون  SPSS اندازه گیری شد. اطالعات در نرم افزار  استفاده از ابزار) متر و وزنه(

 (BMI) . میانگین نمایه توده بدنرفتندیمصبحانه به مدرسه خوردن بدون کسانی  بودند که دانش آموزان مورد بررسی 3.5%: هایافته

دارای  هاآن %7 کردندینممربع به دست آمد. از بین دانش آموزانی که صبحانه مصرف کیلوگرم بر متر 04/09±49/3دانش آموزان 

دارای اضافه %2 خوردندیمدر معرض اضافه وزن قرار داشتند. دانش آموزانی که همیشه و گاهی اوقات صبحانه  %5/5اضافه وزن بودند و 

 ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد. انه و نمایه توده بدن مصرف صبح بیندر معرض اضافه وزن قرار داشتند. %5/2وزن بودند و 

(p=0.04) 

به  کنندینمکه به دالیل مختلف صبحانه مصرف دانش آموزانی وجود اضافه وزن و چاقی در  نشان داد مطالعه حاضر نتیجه گیری:

حانه خوب و مغزی به کاهش نمایه توده خوردن صب.  خورندیممراتب بیشتر از دانش آموزانی است که همیشه وگاهی اوقات صبحانه 

کند. به عبارتی، نخوردن صبحانه هیچ کمکی به کاهش وزن نکرده و برخالف کمک کرده و وزن را در حد تعادل حفظ می (BMI) بدنی

یه توده بدنی ای کودکان را کاهش داده و باعث باال رفتن نماتصور بسیاری از افراد، پرخوری را در طول روز افزایش و کیفیت تغذیه

شوند، و عادات صحیح تغذیه ای  آگاهدانش آموزان و والدین باید نسبت به اصالح رفتارهای تغذیه ای نامطلوب  به همین جهت .شودمی

 .را فراگیرند

 پیشنهادی سادهراهکارهای  

 سعی کنید وعده صبحانه را متنوع کرده و از تکراری کردن آن بپرهیزید.  -0

 دهد.به خوردن را افزایش می هاآنص کودکان تمایل استفاده از ظروف مخصو -2

 .کنداز فرزندتان بخواهید در آماده کردن صبحانه به شما کمک کند. این کار تمایل وی را به خوردن صبحانه دو چندان می -3

 راهکار دیگر ترغیب فرزندتان این است که در کنارش نشسته و همراه او صبحانه میل کنید.  -4

اش را انتخاب کند. از این رو، سعی کنید چند ن حق انتخاب بدهید و بگذارید خودش صبحانه مورد عالقههمواره به کودکتا -5

 .نوع غذا روی میز صبحانه باشد تا کودک براحتی حق انتخاب داشته باشد

 (، صبحانه، اضافه وزن، دانش آموزان دختر BMIنمایه توده بدنی) :یکلیدکلمات 
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 مهدهاي استان آذربايجان شرقي-ن در روستابررسي شيوع چاقي و اضافه وز

 

 ، زهرا عبداللهی،فتح اهلل پورعلی2،، مینا مینائی*آریو موحدی نویسندگان:

 مالزی پوترا دانشگاه، پزشکی دانشکده، شناسی رژیم و تغذیه دپارتمان، بالینی تغذیه دکترای آدرس: 
 تهران پزشکی علوم گاهدانش، شناسی رژیم و تغذیه دانشکده، تغذیه دکترای دانشجوی2

 ایران، تهران، پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت تغذیه بهبود دفتر، عبداللهی زهرا دکتر

 تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت بهداشت مرکز، تغذیه کارشناس، پورعلی اهلل فتح

amm35@mail.aub.edu 

 

شیوع چاقی کودکان و نوجوانان در سطح جهان تبدیل به یکی از مشکالت عمده سالمتی جوامع شده است. تغییرات الگوی زندگی در 

کشورها، دسترسی به غذاهای پرکالری و کم تحرکی بواسطه افزایش مصرف تکنولوژی از اهم عوامل این معضل است. متاسفانه سرعت 

مزمن در جامعه  هاییماریبباشد، امری که افزایش وهای رفتاری کشورهای در حال توسعه مانند ایران بسیار سریع میمدرن شدن الگ

باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت شیوع چاقی در روستامهدهای استان آذربایجان شرقی بعنوان از نتایج این تغییرات می

 یران انجام شده است.ا یشمال غرب یهاستان ناح ترینیتو پرجمع ینترزرگب

کودک سنین پیش دبستانی و دبستانی در روستامهدها مورد استفاده قرار گرفت. جهت  7278های در این مطالعه مقطعی داده روش:

افزارهای سازمانی جهانی بهداشت با استفاده از نرم 2117سال  BMI-Z Scoreتعیین وضعیت چاقی الغری کودکان از شاخص 

Anthro  وAnthro Plus .استفاده گردید 

کودکان دارای وزن طبیعی،  % 0/75دارای کم وزنی،  % 8/3دارای سوءتغذیه حاد،   % 7/0های این تحقیق براساس یافته ها:یافته

 ران )( در قیاس با پس2Kg/m 83/0±32/05برای دختران ) BMIچاق و تنها بودند. اگرچه متوسط  % 5/5دارای اضافه وزن،  % 9/03

2Kg/m94/0±60/05داری از پسران کمتر ( به نظر نزدیک نشان داده شد ولی تفاوت حاصل باتوجه به حجم نمونه باال بطور معنی

شیوع سوء تغذیه دو سر  % 4شیوع چاقی و هریس با  % 3/21آباد با (. همچنین بستان>7276df= ،384/8t=  ،110/1pنشان داد )

 این استان کسب نمودند. یهاشهرستانکودک سالم بهترین وضعیت را در بین  % 82انه با بیش از طیف در این بررسی بودند. می

تواند سبب افزایش دریافت شرایط خوب اقتصادی آذربایجان شرقی هم در بعد صنعت و هم در کشاورزی می گیری:بحث و نتیجه

 ای در پیشگیری از این امر الزامی است.ح تغذیهکالری بیشتر در این استان و شیوع چاقی باشد. مداخله و آموزش صحی

mailto:amm35@mail.aub.edu
mailto:amm35@mail.aub.edu
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، اختالل کارکرد اجتماعی، افسردگی و سالمت عمومی در یبخوابچاقی بر روی عالئم جسمانی، اضطراب و  اثرات
 دانش آموزان پایه اول مقطع دبیرستان شهرستان مرند

 

 2 جعفری کارگر سحر،  * ی باقررضا نویسندگان: 

:آدرس
 مرند، ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند، می علوم تغذیه، دانشکده علوم پزشکی،انجمن عل رییس  

 ، ارومیه، ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیهگروه تغذیه، دانشکده پزشکی،  2

Reza.ga_rb_br@yahoo.com 

 

 یهااختاللدرکنار عوارض جسمی،  تواندیمن چاقی . ایشودیمچاقی کودکان و نوجوانان معضل سالمتی و بهداشتی محسوب : سابقه

 .شودیمروحی و روانی ایجاد کند که در برخی موارد باعث افزایش اشتها و تشدید چاقی 

و  4، افسردگی3، اختالل کارکرد اجتماعی2یبخواب، اضطراب و 0عالئم جسمانیاین مطالعه به منظور بررسی میانگین نمرات هدف: 

 انجام شد. هاآنچاقی بر روی  یرتأثو کیفیت  6مختلف نمایه توده بدنی یهاقهطبدر  5سالمت عمومی

 هانمونهدانش آموز پایه اول مقطع دبیرستان شهرستان مرند انجام شد.  312برروی 0393این مطالعه توصیفی در سال: هاروشمواد و 

که روایی و پایایی  7ی محاسبه و پرسشنامه سالمت عمومیبه روش تصادفی انتخاب شد. قد و وزن اندازه گیری شده و نمایه توده بدن

خیلی الغر، الغر، طبیعی، خطر  یهادستهتکمیل گردید. به ترتیب در  هانمونهشده است، برای تمام  ییدتأآن توسط مقاالت روانشناسی 

 SPSS 22با نرم افزار  هادادهضر بودند. منحصر بفرد حا یهامؤلفهنفر با  2،  02،  41،  228،  08،  2اضافه وزن، اضافه وزن و چاق 

 .تحلیل شد p<15/1توسط آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری 

در آستانه بیماری بود. تفاوت معناداری میان نمایه توده  هامؤلفهدر تمامی  هانمونهدر طبقه نمایه توده بدنی الغر، میانگین : هایافته

توده بدنی و عالئم  یهامؤلفهمشاهده نشد. اما در بین  سالمت عمومیو  کارکرد اجتماعی، یواببخاضطراب و بدنی و 

 تفاوت معناداری مشاهده شد. (=113/1pو افسردگی) (=136/1pجسمانی)

لی با جسمی، روحی و روانی است و یهاحالتچاقی بر روی  یرتأثنشان دهنده  هامطالعهبا وجود اینکه برخی بحث و نتیجه گیری: 

عالئم جسمانی و افسردگی مشاهده شد. ممکن است عدم تفاوت معنادار  یهامؤلفهاین وجود در مطالعه حاضر تفاوت معنادار فقط در 

و تاثیری در محدود شدن کارکرد  دانندینمبه این دلیل باشد که در جامعه ما چاقی را تهدیدی برای سالمت جسمی  هامؤلفهدر سایر 

به دنبال آن اضطراب اختالل سالمت جسمی و اجتماعی وجود نداشته و در نهایت سالمت عمومی که مجموع  اجتماعی ندارد و

 .گیردیماست، در سطح سالمی قرار  هامؤلفهاین  یهانمره

 ، اختالل کارکرد اجتماعی، افسردگییبخوابچاقی نوجوانان، عالئم جسمانی، اضطراب و کلمات کلیدی: 

                                                           
1 Somatic symptoms 
2 Anxiety and Insomnia 
3 Social dysfunction 
4 Depression 
5 General health 
6 Body Mass Index 
7 General Health Questionnaire (GHQ) 
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 و فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان ایرانی: نتایج بررسی کشوری )مطالعه کاسپین(ارزیابی رژیم غذایی 
 

 اسماعیل مطلق ، مصطفی قربانی  ، محمد2کلیشادی  یارؤ، *مریم بحرینیان  نویسندگان:

اصفهان، اصفهان، غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی  هاییماریبمرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از : آدرس

 ایران

غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  هاییماریبگروه اطفال و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از 2

 اصفهان، ایران

 گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاهپور، اهواز، ایران

 ، کرج، ایرانگروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی البرز

bahreynian@hlth.mui.ac.ir 

 

در رشد و نموکودکان و نوجوانان هستند. مطالعه حاضر با  مؤثرغذایی سالم وفعالیت بدنی مناسب از عوامل  یهاعادت سابقه و هدف:

 انی انجام شد.هدف بررسی رژیم غذایی وفعالیت بدنی دانش آموزان ایر

نمونه گیری خوشه ای مختلف ایران به روش  یهااستانساله  6-08ازدانش آموزان دختر(  %79/49)نفر03486تعداد :هاروشمواد و 

بصورت تصادفی موردبررسی قرارگرفتند. اطالعات عمومی، تغذیه، فعالیت بدنی و تن سنجی با استفاده از پرسشنامه  یاچندمرحله

استاندارد جمع آوری شد. معیارسازمان بهداشت جهانی جهت تعیین اضافه وزن استفاده گردید. آنالیزآماری  یهاروشمعتبر و 

 انجام شد.06نسخه SPSSتوسط

برآورد شد. اکثر  %9/00و2/02،7/9سال بود. فراوانی کم وزنی، اضافه وزن و چاقی به ترتیب  5/02میانگین سن دانش آموزان  :هایافته

شهری، مایع  یهاخانواده( در %39. نوع روغن مصرفی غالب )کردندیم(از روغن جامد هیدروژنه استفاده %53وستایی )ر یهاخانواده

دانش آموزان  %36. افزودن نمک پس از پخت غذا توسطشدیمازخانواده های شهری وروستایی مصرف  %37بود. غالت کامل توسط 

. کردندینمدانش آموزان در طول روزهای هفته صبحانه مصرف  %03مجموع،دانش آموزان روستایی گزارش شد. در %29شهری و 

دانش آموزان گزارش شد. فراوانی مصرف هفتگی پفک و  %9/40الگوی مصرف هفتگی کیک، کلوچه، شیرینی، شکالت و بیسکوییت در

شیرراگزارش کردند.سوسیس مصرف روزانه  هاآن%6/45افراددریافت روزانه میوه تازه و  %5/54بود درحالیکه  %5/38چیپس

 هاییدنینوش(، 6/33خشک) هاییوهمدرحالیکه دریافت  شدیممصرف  ندرتاً( 6/42(ونوشابه های گازدار)9/48وکالباس،همبرگر)

دقیقه در تمام  31دانش آموزان یکباردرروز بمدت حداقل%08( بصورت هفتگی گزارش شد. بطورکلی، 8/45(وسبزیجات)9/39شیرین)

پسران %24اعالم کردند که هیچگونه فعالیت بدنی ندارند. فعالیت فیزیکی معمول توسط  هاآن%9و  کردندیمورزش روزهای هفته 

( بود؛این فراوانی در مناطق شهری و %44( و در ایام تعطیل)%40دختران گزارش شد. استفاده از کامپیوتر درروزهای معمول هفته)%03و

 .دادندیم(اختصاص Screen timeکم تحرک ) هاییتفعالساعت در روز را به 4افرادبیش از  %3/04پسران بیشتر بود. 

فوق نشان میدهدکه انجام مطالعات جامع مراقبت سالمت دانش آموزان جهت غربالگری وپیشگیری  هاییافته بحث و نتیجه گیری:

طریق مداخالت آموزشی وتغذیه ای مفید عوامل خطر مرتبط باسالمتی از اوایل کودکی ضرورت دارد. تعدیل رژیم غذایی کودکان از

 .رسدیمبنظر 

 رژیم غذایی، فعالیت بدنی، کودکان، نوجوانان، ایران کلمات کلیدی:

mailto:bahreynian@hlth.mui.ac.ir
mailto:bahreynian@hlth.mui.ac.ir
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 طب گیاهی و اثر آن بر کاهش وزن
 

 ، شیوا فرجام، مهران فرزانه2، مینا طاهری * نحله پرندآور نویسندگان:

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی  آدرس:
 کارشناس ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی فارس، شیراز، ایران 2

 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران 

 پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران دانشجوی کارشناسی هوشبری دانشکده پرستاری و 

shaghayegh_ne.2001@yahoo.com 

 

 

 کاهنده رفتاری افراد است. میان داروهای تغییرات دارند که این امرمستلزم وزن کاهش در مهمی نقش ورزش و غذایی رژیم  مقدمه:

 و باال قیمت عالوه بر که ،اندگرفته قرار ییدتأ مورد چاقی درمان در مدت دراز برای مصرف سیبوترامین و اورلیستات فقط صناعی وزن

 برای مهمی منبع عالقه زیادی به استفاده از گیاهان بعنوان دارند. امروزه مردم محدودی بسیار اثربخشی توجه، قابل عوارض جانبی

ن اعتقاد بر این است که  مصرف گیاهان باعث تسریع روند سوخت و ساز ، تنظیم میزان قند خون و سم دارند چو آلوزن ایده  یافتن

 .شودیمزدایی از بدن 

  SID, Iranmedex, Sciencedirectتاکنون( درسایتهای   2111انجام شده و در دسترس) یهاپژوهشبا مرور بر  هادادهروش کار : 

 مرتبط جمع آوری گردید. هاییدواژهکلبا استفاده از   Pubmedو 

 و سیاه اشند: چای سبز،ب مؤثردر روند کاهش وزن  توانندیمنتایج مطالعات بررسی شده نشان داده است گیاهان زیر  : هایافته

های موجود درآن(،  با وجود اثرافزایشی اکسایش میتوکندریها توسط کاتشین انرژی مصرف افزایش گرماو تولید اوالنگ)تشدید

دارچین)کاهش و تنظیم انسولین(، نعناع ) تسریع هضم غذا(، ماهوآنگ )خواص گرمازایی توسط افدرین و کافئین موجود در گیاه( 

 ( بهار P57چربی( هودیا)کاهش اشتها با اثر بر سیستم  مبوجیا)اثر اسیدهیدروکسی سیتریک بر مهارتولیدکا گارسینیا

(  فلفل تند قرمز  غیرمستقیم و مستقیم سمپاتومیمتیک های بعنوان آگونیست اوکتوپامین و سینفرین نارنج)اثرآلکالوییدی

 )کاهش  Amorphophallus konjacاز ریشه گیاه  آب در محلول الیاف تولید گرما( گلوکومانان و چربی اکسایش )اثرکاپسایسین بر

آمیالز(،  و لیپاز کننده مهار قوی، اکسیدان )آنتی Cissus quadrangularisروده(  و معده حرکات گوارش با افزایش دستگاه در جذب

Irvingia gabonensis متابولیک و کاهش چربی مصرفی(،  اختالالت رمانشنبلیله)د آمیالز(، بذر آلفا کننده )مهار لوبیا بذر و عصاره

 لیمو، سرکه سیب و .... اسانس ترشک، سبز، انیسون، زیره کرفس، عصاره

 جهت قطعیت الزم هاآن از یک هیچ و اندگرفته قرار مورد مطالعه محدودی بسیار بالینی کارازمایهای در دارویی گیاهان این اکثر بحث:

 برای بیشتر بالینی یهاپژوهش انجام بنابراین، .است نگرفته قرار موردمطالعه نیز هاآن بالقوه خطرات را ندارند همچنین وزن کاهش

 نظر به ضروری باشند، داشته کاهش وزن خاصیت است ممکن که گیاهی مؤثره مواد و دارویی گیاهان وایمنی اثربخشی میزان تعیین

 .رسدیم

 کاهش وزن، طب گیاهی، چاقیکلمات کلیدی: 

mailto:shaghayegh_ne.2001@yahoo.com
mailto:shaghayegh_ne.2001@yahoo.com
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 ررسی ارتباط بین تولد کودکان حاصل از زایمان سزارین و چاقی دوران کودکی در شمالغرب ایرانب
 

 0نیکپور سارا،  *0پوراصغری سجاد :نویسندگان

 ایران، ارومیه، ارومیه پزشکی علوم دانشگاه، 0دانشجویی تحقیقات کمیته  :آدرس

pourasgary@gmail.com 

 

به  0383در سال  %02.9ن تولد کودکان حاصل از سزارین در ایران افزایش یافته است ) از سال گذشته، میزا 01در طول مقدمه: 

 0خودایمنی، آسم و دیابت نوع  یهاپاسخبروز هیپوگلیسمی،  یفاکتورها(. در نوزادان حاصل از سزارین ریسک 0393در سال  32.9%

العه بررسی ارتباط بین تولد کودکان حاصل از زایمان سزارین و چاقی . بنابراین هدف از این مطباشدیمبسیار قوی تر از تولد واژینال 

 .باشدیمدوران کودکی و مقایسه آن با زایمان واژینال در شمالغرب کشور 

در  این مطالعه نوزادان سالمت با ترم کامل انتخاب شدند. جهت تعیین اضافه وزن و چاقی طبق منابع سازمان مواد و روش کار: 

سالگی )و به ترتیب  01و  6، 2، قد و وزن نوزادان اندازه گیری شد. ارتباط بین سزارین و اضافه وزن یا چاقی در سنین بهداشت جهانی

 متعدد رگرسیون لوجستیک اندازه گیری شد. یهاشاخصتعداد از نوزادان( با  442و  481، 561در 

نسبت به مادران با نوزاد متولد شده با زایمان واژینال، شاخص توده مادرانی که نوزاد متولد شده با زایمان سزارین داشتند : هایافته

( kg  03.9در مقابل kg07.8(، افزایش وزن در دوران بارداری باالتر) 2kg/m 20.6در مقابل  2kg/m 24.6بدنی باالتر در موقع بارداری)

ساله در زایمان  2نسبت کودکان چاق در گروه سنی  ماه( داشتند. 4.6ماه در مقابل  2.9و طول مدت شیردهی توسط مادر پایین تری) 

رگرسیون نیز  هاییبررس( ولی در سنین باالتر اینگونه نبود. نتایج حاصل از %6.8در مقابل  %06.9سزارین بیشتر از زایمان طبیعی بود)

-aOR, 2.31;95% CI,1.09نشان دادند )ساله در زایمان سزارین بسیار باالتر از زایمان واژینال  2احتمال بروز چاقی را در گروه سنی 

( aOR, 0.97; 95% CI,0.51-2.31ساله ) 01(و گروه سنی aOR, 1.33; 95% CI,0.43-3.92ساله ) 6( ولی در گروه سنی 2.89

 اینگونه نبود.

ان کودکی با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که زایمان سزارین ممکن است ریسک افزایش وزن در دوربحث و نتیجه گیری: 

 .کندینم ییدتأ، داندیمسزارین را دلیل بر چاقی در دوران کودکی  هاییمانزارا افزایش دهد اما این نتایج نظریه ای را که افزایش 

  زایمان سزارین، شمالغرب ایران، چاقی دوران کودکی، زایمان واژینالکلمات کلیدی: 
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اضافه وزن مبتال به سندرم تخمدان  یدارا یار زنان چاق د یعوامل خطرساز قلب رکاهش وزن ب ییغذا یماثر رژ
 یستیکک یپل

 
 ،  مهزاد مهرزاد صدقیانی2 پور بیت اله علی   ،*فاطمه پورتیمور فرد تبریزی :نویسندگان 

 آدرس: * کارشناس ارشد تـغذیه ، مرکز تحقیقات تغذیه. دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکترای تخصصی2  (Ph.D) دانشگاه ر ـ عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه،دانشیا- تغذیه   درمانی  بهداشتی خدمات و پزشکی علوم 

 تبریز

جراح و متخصص زنان و زایمان ،فلوشیپ نازایی دانشکده پزشکی، عضو هیئت علمی -دانشیار3 IVF دانشگاه از کانادا    علوم 

 تبریز درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی
 

fateme.pourteymour@gmail.com 

 

خطر ابتال به  ی،ن بارورنیدر زنان س یزاختالل غدددرون ر ترینیعشا( به عنوان PCOS)یستیکک یسندرم تخمدان پل :سابقه وهدف

 ی،زندگ یوهدر ش ییراتهد. تغدیم یشرا افزا یپیدمیل یسفشار خون باال و د ین،از جمله مقاومت به انسول یو عروق یاختالالت قلب

 ینباشد. هدف از ا PCOSچاق مبتال به  یااضافه وزن دارای در درمان زنان  یهتوص یناول یدبا ذاو انتخاب غ ییعادات غذا ییراتمانند تغ

مقاومت به  یپرانسولینمی،ه یی،احشا یچاق متابولیکی همچون -یعوامل خطرساز قلب رکاهش وزن ب ییغذا یماثر رژ یمطالعه، بررس

 بود. PCOSاضافه وزن و چاق مبتال به  یدر زنان دارا یانیخون شر یو پرفشار یپیدمیل یسد ین،انسول

سال انجام  45-21 یبا محدوده سن PCOS مبتال به زن 65این مطالعه مشاهده ای بالینی یکساله آینده نگر، بر روی  :موادوروشها 

( استفاده انرژی ٪ :35:41:25 ی،چرب یدرات: کربوهین(، )پروتئHPباال) ینپروتئ ،کم چربکاهش وزن  ییغذا یممطالعه، رژ یندر ا شد.

 شدند. پیگیریدر فواصل سه ماه  متابولیکی-یقلبساز شد و عوامل خطر 

طول ششم و نهم در  در ماه ینمدل هموستاز مقاومت به انسول یابیو ارز ی سرمیناشتا ینشاخص توده بدن، دورکمر، انسول :هایافته

قابل  ، به میزانبرنامه کاهش وزن ماه دوازدهمکلسترول در  HDL. یافتکاهش  یبه طور قابل توجه یکسال برنامه رژیم کاهش وزن،

 ی. تر(p=0.001)یافتکاهش  یبه طور قابل توجه ماه دوازدهمو  نهمکلسترول در ماه  LDL. (p<0.001)یافت یشافزا یتوجه

 2سرم و ناشتای . قند یافتکاهش  یبه طور قابل توجه ماه دوازدهمو  نهمدر ماه  یاستولیکو د یستولیکفشارخون س یسیرید،گل

کاهش  یبه طور قابل توجه ه رژیم درمانیسالنهم در طول برنامه یکو  ششم، سومسرم در ماه  ینانسولو  (گلوکزلود پس از ) هساعت

 .(p<0.001)یافت

یا اضافه وزن  یدر زنان دارا متابولیکی را-یعوامل خطر قلبپرپروتئین(  –رب )کم چکاهش وزن ییغذا یمرژ :گیریبحث و نتیجه 

نوع  یابتو د یو عروق یقلب هاییماریباز  یشگیریپ یبرا یدرمان ینهگز یکبه عنوان  تواندیمو  دهدیمکاهش  PCOSچاق مبتال به 

 .شود در نظر گرفتهبرای این گروه از افراد  2

 و کاهش وزن ییغذا یم. رژمتابولیکی،ی. عوامل خطرساز قلبیستیکک یتخمدان پل سندرم ی،چاق :یدیکلمات کل

mailto:fateme.pourteymour@gmail.com
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 هفته تمرین هوازی بر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در زنان چاق 32 یرتأث
 

 *، سیده آزاده حسینی2: دکتر عبدالحسین پرنو، بهاره سادات حسینینویسندگان

 رازی، کرمانشاه، ایراناستادیار دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه 0 آدرس:

 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران2
 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران3

notesport@yahoo.com 

 

. کندفاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز هموستاز انرژی و مصرف غذا را از طریق سیگنالینگ هیپوتاالموسی تنظیم میهدف: سابقه و 

با کاهش وزن و بهبود پارامترهای متابولیک در  BDNFدهد. ارتباط های سالم و حیوانات افزایش میرا در انسان BDNFتمرین بیان 

کند اما اطالعاتی در زمینه محیطی را القا می BDNFرین حاد نشان داده است که افزایش موقت افراد چاق هنوز ناشناخته است. تم

BDNF  ناشی از تمرین در چاقی در دسترس نیست. هدف این پژوهش ارزیابی اثر تمرین هوازی برBDNF  گردش خون در زنان چاق

 است.

تمرین( سالم )میانگین سن  24کنترل و  08زن) 42ربی در های پیکرسنجی و نیم رخ چدر این پژوهش ویژگیها: مواد و روش

جلسه در هفته( اندازه 3هفته تمرین هوازی ) 02کیلوگرم بر متر مربع(، قبل و بعد از 5/33±0/2سال و شاخص توده بدنی 30/6±3/34

از  BDNFور ارزیابی محتوای هفته تمرین اندازه گیری شد. به منظ 02و  6پالسما در شرایط پایه، بعد از  BDNFگیری شد. غلظت 

 ≥15/1Pاستفاده شد. سطح معناداری  SPSS 18 نرم افزار ویک طرفه  ANOVAها از روش برای تحلیل دادهروش االیزا استفاده شد. 

 در نظر گرفته شد.

( =127/1Pحالیکه )یابد دربطورمعناداری افزایش می BDNFهفته تمرین هوازی سطوح  02نتایج این پژوهش نشان داد که  ها:یافته

BMI ( ،124/1P= )HDL ( 127/1، کلسترولP=( و تری گلیسرید )130/1P=در گروه تمرین کاهش می ) یابد. از نظر آماری اختالف

( =952/1P( و گلوکز)=319/1P، در صد چربی) WHR( =23/1P=( ، )1467/1Pمعناداری بین گروه تمرین و کنترل در وزن )

 مشاهده نشد.

های دهد و با بهبود شاخصپالسما را در زنان چاق افزایش می BDNFاین پژوهش نشان داد که  تمرین هوازی سطوح  نتیجه گیری:

و  BDNFشود. بنابراین، تمرین هوازی بلند مدت موجب افزایش سطوح های پیکر سنجی این محقق میمتابولیکی و برخی ویژگی

 بهبود نیم رخ چربی در زنان چاق شود.

 ، ترکیب بدنی، نیم رخ چربی، تمرین هوازی، زنان چاقBDNF :یکلمات کلید

mailto:notesport@yahoo.com
mailto:notesport@yahoo.com
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 طالقانی بیماران مراجعه کننده به بیمارستانزنان رابطه ریسک فاکتورهای قلبی عروقی با نتایج تست ورزش در 
 3188، شهر ارومیه 
 

 دنژا یعل دیدکتر وح ،یمیکر دهیحم ،یدکتر کمال خادم وطن، دکتر نادر آقاخان: سندگانینو

 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک : :آدرس
Khademvatan2002@yahoo. com 

 

که  است تنگی نفس و سینه قفسه درد کرونر، عروق به مربوط مشکالت خصوص به قلبی هاییماریب عالیم ینترمهم از هدف: و زمینه

جهت  روش یک . تست ورزشدهدیم رخ شوندیمطبقه بندی قلبی عروقی بر اثر عوامل متعددی که  تحت عنوان ریسک فاکتور 

ریسک مطالعه بررسی رابطه  این انجام از هدف قلبی است. ایسکمی هاییماریب به مبتال بیماران ارزیابی در و پیش آگهی مهم تشخیص

 .باشدیمفاکتورهای قلبی عروقی با نتایج تست ورزش در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ارومیه 

مراجعه  ماریزن ب 046تست ورزش در  جیبا نتا یعروق یقلب یفاکتورها سکیرابطه ر یمطالعه با هدف بررس نیا :هاروشمواد و 

ریسک  آزمایشگاهی مربوط به یهاتست و معاینه مصاحبه، از پس انجام شد.. هیشهر اروم یطالقان مارستانیکننده به بخش قلب ب

 (Bruce Protocol)بروس  پروتکل طبق و  Tread millاز استفاده با  ETT (Exercise Tolerance Test) ،فاکتورهای قلبی عروقی 

 و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.گردید در چهار مرحله انجام  

گروه مورد  تیدرصد( مثبت بود. اکثر 3/45نفر ) 48تست ورزش  جهنتی. بود 02/50 ± 82/9سن  اریو انحراف مع نیانگیم :هایافته

 8/21با تست ورزش مثبت، ) مارانیساله قرار داشتند. از ب 50-65 ینفر( در گروه سن 46درصد،  4/43تست مثبت ) جهیبا نت یبررس

 یعروق یقلب یخانوادگ یماریب یسابقه قبل زیدرصد( ن 9/09بودند. ) ابتیدرصد( مبتال به د 7/22درصد( سابقه فشار خون باال داشته و )

 ،یدمیپیپرلیشغل، فشار خون، ها ،یفاکتور را با هم داشتند. ارتباط جنس، گروه سن سکیچند ر توأمسابقه  مارانیاز ب یداشتند. بعض

 (P=1/ 15مشاهده نشد. ) یدار یرابطه معن چیو ه یتست ورزش بررس جهیبا نت یقلب یماریب یو سابقه خانودگ ابتید

  یو صنعت یبه خصوص در جوامع شهر تیو ابتالء بشر یریدرگعلل  ترینیعشااز  یعروق یقلب هاییماریبامروزه  :یریگ جهینت

در  یروش اساس کی. تست ورزش باشندیمبرخوردار  ییباال تیعروق کرونر از اهم هاییماریبو به هنگام  قیدق صی. تشخباشدیم

مهم  یفاکتورها سکی. توجه به رباشدیمقلب  کیسکمیا هاییماریبمبتال به  مارانیب یآگه شیپ نییو تع یابیارز ص،یتشخ

مهم است. انجام  یعروق یاز عوارض قلب یریجلوگ یو به ویژه در منطقه مهم برا رانیمشخص شده در ا یو عروق یقلب هاییماریب

 دهندیمکه تست ورزش انجام  یمارانینگرش و عملکرد ب ،یآگاه زانیفاکتورها با م سکیر نیدر مورد ارتباط ا شتریب یهاپژوهش

 .دشویم هیتوص

   ریسک فاکتور، قلبی عروقی،تست ورزش،  ارومیه کلیدی: کلمات
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اجتماعی در کودکان کوتاه قد دچار اضافه وزن  -اقتصادی بررسی وضعیت ناامنی غذایی خانوار و برخی عوامل
 3131شهر زاهدان در سال 

 

 خدابخشی  پور ، عادله ، علیرضا داشی2، محمد صفریان ، احمد رضا درستی مطلق، *میترا ستوده  نویسندگان:

 دانش آموخته کارشناس ارشد علوم تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  مشهد، ایران* آدرس:
 دانشیار گروه تغذیه  ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 0

 و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.نویسنده مسئول: دانشیار گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه 2

 استادیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران3
 مربی تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران4

dorostim@tums.ac.ir 

 پیش مضاعف مشکل یک طرف به سرعت به ای تغذیه زده شتاب گذر در ایرانی جامعه، موجود شواهد به توجه با : مقدمه و هدف

 از غذایی ناامنی طرفی از. باالست جامعه در،  پرخوری از حاصل تغذیه سوء همزمان و کمبود تغذیه سوء که معنی این به؛ رودیم

-اجتماعی عوامل و غذایی ناامنی وضعیت باره در تاکنون. گذاردیم بجای جامعه افراد تغذیه وضعیت بر دیج تأثیر که است ییهامقوله

 کودکان غذایی امنیت بررسی، حاضر مطالعه هدف. است گرفته انجام محدودی مطالعات، کودکان تغذیه سوء با مرتبط خانوار اقتصادی

 .بود زاهدان شهر در، هستند شتاب حال در الگوی این یرتأث تحت که، وزن اضافه با توأم قد کوتاه

 روش به سال 02 تا 7 سنی  محدوده در آموز دانش 2411 اول مرحله در، شد انجام مرحله دو طی توصیفی : مطالعه هاروشمواد و 

  استاندارد اساس رب که آموز دانش 45 تعداد دوم مرحله در. شدند انتخاب زاهدان شهر کل از شده بندی طبقه تصادفی گیری نمونه

WHO چاقی یا وزن اضافه دچار همزمان طور به (بدن توده نمایه زد-اسکور BMIZ›1 )سن برای قد زد-اسکور) خفیف قدی کوتاه و 

HAZ <-1 )طبیعی سن برای مناسب وزن و قد دارای استاندارد همان اساس بر نفرکه 91 و شدند انتخاب مورد گروه بعنوان، 03بودند 

 شدند داده تطبیق هم با دبستان و جنس و سن نظر از شاهد و مورد گروه آموزان دانش. شدند انتخاب شاهد گروه بعنوان ،بودند خود

 و کیفی متغیرهای بین ارتباط. شد تکمیل مادر با مصاحبه طریق از((، USDA ای گویه 08 غذایی امنیت و عمومی های وپرسشنامه

 .شد تعیین( Anova)طرفه یک واریانس تحلیل و( Chi–Square) مربع کای زمونآ با خانوار غذایی امنیت طبقات با کمی

 قرار غذایی ناامن گروه در، طبیعی وزن و قد با کودکان %0/60 و وزن اضافه با قد کوتاه % 8/57 بررسی مورد کودکان بین از : هایافته  

 گرسنگی با ناامنی وضعیت در، طبیعی وزن و قد با کودکان از %4/4 و وزن اضافه به مبتال قد کوتاه کودکان از %6/05همچنین. گرفتند

 قد کوتاه کودکان در شدید گرسنگی با غذایی ناامنی(.  P<0/05) شد مشاهده گروه دو بین داری معنی تفاوت داشتندکه قرار شدید

، مادر بودن شاغل همچنین(، دنبو کارگر) سرپرست شغل، استیجاری منزل در زندگی، ضعیف اقتصادی وضعیت با وزن اضافه دارای

 .داشت داری معنی ارتباط( نوشتن-خواندن یا سواد بی) سرپرست پایین سواد سطح

 افزایش و اقتصادی مشکالت رفع برای را مسئولین بیشتر چه هر توجه، مطالعه مورد گروه دو در ناامنی باالی شیوع : گیرینتیجه

 .طلبدیم ای تغذیه سواد

 زاهدان، کودکان،قدی کوتاه، وزن اضافه، غذایی امنیت کلمات کلیدی:

mailto:dorostim@tums.ac.ir
mailto:dorostim@tums.ac.ir
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ی پیوندی در بیماران پیوند شده در بیمارستان امام ( بر میزان بقای بیمار و کلیهBMIاثر شاخص توده بدنی)
 خمینی)ره( شهر ارومیه

 

محمدی فالح ، خدیجه موسی قلیچی قوجق، علی تقی زاده افشاری، شاکر ساالری لک، حمیدرضا خلخالی، محمد رضا  نویسندگان:

 مخدومی

 :دانشگاه علوم پزشکی ارومیهآدرس

salarilak@yahoo.com 

 

تعداد بیماران دارای اضافه وزن و چاقی در دو دهه اخیر که نیاز به عمل پیوند کلیه دارند بطور قابل توجهی پیش زمینه و هدف: 

رد اثر چاقی بر پیامدهای بعد از پیوند نتایج ضد و نقیضی گزارش افزایش یافته است. با توجه به اینکه در مطالعات انجام شده در مو

شده است، بطوریکه تعدادی از مطالعات میزان باالیی از عوارض و همچنین میزان بقای بیمار و کلیه پیوندی کمتری را برای افراد دارای 

بیمار و کلیه پیوندی یکسانی را برای افراد دارای اضافه  اضافه وزن و چاقی در مقابل افراد غیرچاق و تعدادی از مطالعات نیز میزان بقای

ی پیوندی در افراد چاق و وزن ی میزان بقای بیمار و کلیه. هدف از این مطالعه مقایسهاندکردهوزن و چاقی و افراد غیرچاق گزارش 

 .باشدیم 0381-0391 یهاسالطبیعی پیوند شده در مرکز پیوند بیمارستان امام خمینی)ره( ارومیه بین 

به سه گروه شامل: گروه  BMIاین مطالعه به روش مقطعی گذشته نگر انجام شد. گیرندگان پیوند از نظر : مواد و روش کار

برای محاسبه میزان بقای بیمار و کلیه پیوندی از روش (.<25BMI( و گروه سه )=5/08BMI-25(، گروه دو )>5/08BMIیک)

و  (ANOVAتحلیل واریانس)برای مقایسه متغیرهای پیوسته از  ،بقا از آزمون لگ رتبه هاییمنحنمایر و برای مقایسه بین  -کاپالن

 استفاده شد. طبقه بندی شده ازآزمون   یهادادهبرای مقایسه 

و در  %86±13/1و 90±10/1، در افراد گروه دو  %76±18/1و 90±13/1ساله بیمار در افراد  گروه یک  01 و  5  میزان بقای: هایافته

و  91±12/1ی پیوندی در افراد گروه یک ساله کلیه 01 و  5  باشد. همچنین میزان بقایمی %70±14/1و  81±13/1افراد گروه سه 

بین جنسیت گیرندگان باشد. می %56±0/1و  76±13/1و در افراد گروه سه  %81±13/1و  85±12/1، در افراد گروه دو 18/1±89%

(113/1 P=)و ( 113/1دهندگان کلیه P=نوع دهنده ،) ی کلیه(110/1 P= نوع دیالیز ،)(110/1 P=)110/1)، سابقه دیابت ملیتوس 

P= ،)فشارخون قبل از پیوند(139/1 P=)فشار خون بعد از پیوند ،(118/1 P=) سن گیرندگان کلیه ،(110/1 P=)،  مدت زمان بستری

اختالف BMI از نظر وضعیت گیرندگان کلیه و ( =P 110/1)سترول یکسال بعد ازپیوند ، مقدار کل(=P 126/1)در بیمارستان 

 داری وجود داشت.معنی

ی که نشان دهنده،شتاختالف معنی داری داگیرندگان پیوند  BMIبرحسب وضعیت میزان بقای بیمار در این مطالعه نتیجه گیری: 

برحسب وضعیت پیوندی  ییهکلمیزان بقای باشد. وزن چاقی بعد از پیوند میاهمیت پیگیری و مراقبت مستمر افراد دارای اضافه و 

BMI  انجام پیوند کلیه به  این نتیجه بیانگر این است که در افراد دارای اضافه وزن و چاقی، شتاختالف معنی داری نداگیرندگان

  .رودیمعنوان یک اقدام درمانی مناسب به شمار 

 نی، بیماری مزمن پیوند کلیه، پیوند کلیه، بقای عضو پیوندی، بقای بیمار و مرکز پیوند کلیه ارومیهشاخص توده بدکلمات  کلیدی: 
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 اسالمی یهاآموزهراههای پیشگیری از چاقی در 
 

 دکتر محمد یوسفی، دکتر غالمرضا اسم حسینی*: نویسندگان

 گروه معارف اسالمی علوم پزشکی ارومیه آدرس :

yousefiasl1224@gmail. com 

 

 و مهم عوامل از.  گیردیم نشأت متعددی عوامل از که است بدن تندرستی و سالمت عدم عالئم از اندام ناموزونی و بدن چاقیمقدمه : 

 در.  است گرفته قرار تغذیه علم اندیشمندان توجه مورد که است پرخوری الخصوص علی تغذیه اصول رعایت عدم،  بدن چاقی بنیادین

 و پرخوری مذمت جمله من و شرب و اکل کیفیت و بهداشت و تغذیه اصول با رابطه در فراوانی دستورات اسالم ینمب دین یهاآموزه

 . پردازیمیم آن ارائه و بررسی به مقاله این طی که است شده وارد آن منفی نتائج و آثار

 روش کار : 

 ات و روایات اسالمی  موضوع مقاله را اثبات خواهیم نمود.تحقیق این مقاله توصیفی و کتابخانه ای بوده و با ارائه و بررسی آی

 خالصه مقاله :

جای شک و تردید نیست افراد چاق حظ و لذت کمتری از  هاستانساندر اینکه چاقی یکی از عالئم فقدان تندرستی و سالمت در بین 

با کندی و سختی بوده و در اغلب مواقع از  وأمتتحرکات بدنی این افراد  اندیناراضاز وضع جسمانی خود  معموالًزندگی برده و 

مربوط به عوامل ژنتیکی بوده که خود زمینه ساز  هایچاق. علت درصد کمی از  باشندیمحاصل از چاقی گله مند  هاییناراحت

 هاده. تحقیقات اساسی چاقی از دیدگاه متخصصین علم تغذیه پر خوری و بدخوری است  ییهپابیشتر است اما علت عمده و  هاییچاق

متعدد جسمانی نیزمی باشد لذا  هاییناراحتخود چاقی موجب پدید آمدن امراض گوناگون و  دهدیمساله اندیشمندان تغذیه نشان 

 . باشندیمعموم دست اندرکاران سالمت و بهداشت جامعه در صدد ارائه راهکارهای عملی برای مبازه با این معضل قرن حاضر 

بین اسالم که منادی سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت  بشر است چنانچه برنامه هائی برای رشد و شکوفائی روح و خوشبختانه دین م

 هاآموزهروان انسان دارد برنامه هائی نیز در رابطه با سالمت و تندرستی جسمانی اومطرح کرده است که با عمل و پایبندی به آن 

 .گرددیمکه به چند نمونه از آیات و روایات اشاره  رددگیمسالمتی و تندرستی آحاد جامعه تضمین 

  فرمایدیمسوره عبس  24 ییهآدر 

 دقیقانه بنگرد خوردیم) فلینظر االنسان الی طعامه (      انسان باید به آنچه 

، الزم بودن آن و ... دقت دقت در تغذیه که درآیه آمده است  یعنی در سالم بودن آن ، بهداشتی بودن آن ، مقدار آن ، حالل بودن آن 

                 نماید . اگر کسی اهل دقت در غذا خوردن باشد نباید در مقدار خوردن آن بی دقت باشد و پر خوری کند                                  

 : فرمایدیمپیامبر اکرم ) ص (  است یچاقدر مذمت پر خوری که از عوامل قطعی 

 عاَ  شراَ من  بطنه (  ) ما مالء آدمی و 

 انسان هیچ ظرفی را پر نکرده است که ضررآن از پر کردن شکمش ) که ظرف است ( بیشتر بوده باشد 

 کنایه ای لطیف از مذمت  پرخوری  

 : فرمایدیمدر سفارشات حضرت علی ) ع ( به کمیل بن زیاد آمده است که 

 ) صحۀ الجسد من قلۀ الطعام (

  باشدیمخوری  سالمتی بدن حاصل کم 
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 :  فرمایدیمدر بیانی دیگر  

 قلت صحته  (  آکله) من کثر  

 کم خواهد بود  یعنی سالمتی خود را با پرخوری بخطر انداخته است .  اشیتندرستهر کسی پرخوری کند سالمتی و 

مطلب را ادا کرده و حاصل و دستاورد مطالعه حق  انصافاًکه  خوریمیمدر بین روایات بیشمار و ارزشمند پیامبر اکرم )ص ( به روایتی بر 

 قرن قبل فرموده است   04اندیشمند علم تغذیه در قرن حاضررا   هاده

: )  کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی (             هنگامی غذا بخور که گرسنه ای وهنگامی که هنوز سیر نشدی  فرمایدیم

 دست از غذا بکش

 بلوی پیشگیرانه متخصصین تغذیه در محل کار باشد تا تواندیماین جمله 
 در و داشته پیشگیرانه حالت تواندیم تغذیه اصولی و صحیح راههای با رابطه در اسالم مبین دین یهاآموزه به عمل :نتیجه گیری 

 گرداند. باز جامعه آحاد به را تندرستی و سالمتی و مؤثر چاقی جمله از متعدد هاییماریب کاهش
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 ( و ناباروری BMIرسی ارتباط نمایه توده بدنی)بر
 

 2،  زهرا اردونی اول 0ربیعی پور سهیال دکتر  نویسندگان:

 دکتری تخصصی بهداشت باروری ، دانشکده پرستاری ومامایی ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ایران آدرس:
 ی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجوی 2

soheila80@yahoo.com 

منجر به کوتاه شدن طول عمر فرد  تواندیمسالمت انسان است تا آنجاییکه اضافه وزن  یهاکننده:وزن یکی از تعیین  سابقه وهدف

 یهاگروهدانست که شیوع آن در تمام سندرم دنیای نو  توانیمشود. چاقی اختاللی است که به عوامل متعددی بستگی داشته و آنرا 

اندازه گیری  چاقی استفاده از نمایه  یهاروش ترینیجراسنی رو به افزایش است. ازجمله عوارض چاقی در زنان ، ناباروری است. یکی از 

 .باشدیم( BMIتوده بدنی )

مرکز ناباروری کوثر شهرستان ارومیه انجام در  0393که درسال  باشدیم: مطالعه مذکور از نوع توصیفی تحلیلی  مواد وروشها

شد.دراین مطالعه پنجاه نفر زن نابارور مراجعه کننده به کلینیک مذکور بصورت تصادفی انتخاب شدند، پرسشنامه اطالعات دموگرافیک 

نسخه  SPSSنرم افزار مربوطه با استفاده از  یهادادهآنان انجام شد. سپس  BMIتکمیل گردید سپس اندازه گیری قد ، وزن وتعیین 

 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. 22

 84/28±95/4این مطالعه در پنجاه مورد بررسی شده ،اطالعات دموگرافیک شامل: میانگین سنی زنان نابارور  هاییافتهطبق  : هایافته

ماه و میانگین مدت  41/54±4/51روری سال ، میانگین مدت زمان آگاهی از مشکل نابا 34/6±59/4سال ، میانگین مدت زمان ازدواج 

 %58گروه مورد مطالعه تحصیالت عالی و %42ماه بود . از نظر تحصیالت 54/41±62/43زمانی که تحت درمان ناباروری بودند 

 گروه مطالعه%24دیپلم وپایینتر بودند. %54سطح عالی و %46تحصیالت دیپلم وپایینتر داشتند ، همچنین تحصیالت همسران آنان، 

 0افراد بصورت زن وشوهر ومابقی با والدین همسر ویا یکی از افراد درجه %86خانه دار بودند.ترکیب زندگی خانوادگی  %76شاغل و

ناشناخته بود.از لحاظ  %28مشترک و  %04عامل مردانه ،  %02افراد عامل زنانه ،  %46. علت ناباروری در کردندیمخانواده زندگی 

آنان  %6این مشکل را پذیرفته و  %06ه مشکل ناباروری احساس غم ،اضطراب ، خشم یا احساس گناه ،نسبت ب %78روانشناختی 

 اصالً %38بار و6آنان  IUI ،4%بار  4-1افراد مورد مطالعه  %58احساسات متفاوت تری نسبت به مشکل ناباروری خود داشتند. همچنین 

IUI  .بار 0-2افراد  %04نشده بودندIVF 2% 4اصالً %84بار و IVF  نشده بودند.در بررسیBMI  :2%(0 )نفرBMI<18.5  ، و الغر

وچاق  BMI≥30نفر( 8)%06ودارای اضافه وزن و BMI≥25-29.9نفر( 32)%64ودارای وزن نرمال ،  BMI≥18.5-24.9نفر( 9)08%

 بودند.

ملکرد تخمک گذاری و ناباروری افزایش : طبق مطالعات ، در زنان مبتال به اضافه وزن وچاقی میزان اختالل ع بحث ونتیجه گیری

درصد کمتر از بیماران دارای وزن طبیعی است .در مطالعه ما نیز 31)لقاح آزمایشگاهی ( IVFو در آنان میزان حاملگی در  یابدیم

 یهادرماننتایج در باروری و تواندیم( دارای اضافه وزن بودند. بنابراین شیوه زندگی سالم وکنترل وزن %62بیشترین درصد افراد )

 باشد. مؤثرناباروری 
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 ساله 5بر شاخص نمایه توده بدن کودکان  مؤثرتحلیل شبکه علیت عوامل 
 

 2، جواد رسولی  ، احمدعلی اسالمی *روانیار  ، لیال فیروزه مصطفوی  نویسندگان:

 اصفهان، ایرانآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، * آدرس:

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)نویسنده مسئول(2

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

 ارومیه، ارومیه، ایرانآمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 

ravanyar2007@yahoo.com 

بهداشتی و یکی از شاخصهای ارزیابی وضعیت جوامع بوده  هاییستمسارزیابی رشد در کودکان همواره مورد توجه  سابقه و هدف:

بر آن همیشه  ؤثرمابزارها برای این هدف بوده و تعیین عوامل  ینترحساسو  ینترمهمیکی از  (BMI)است. شاخص نمایه توده بدن

مورد توجه بوده و پایه و اساس تصمیمات و اقدامات بهداشتی در این راستا بوده است. در این راستا تیم پژوهشی مطالعه حاضر را در 

 .اندنمودهآماری پیشرفته اجرا  یهاروشبا استفاده از  BMIجهت تعیین عوامل تعیین کننده 

ساله شهرستان ماکو که بصورت تصادفی چند مرحله  5کودک  256ورت تاریخی بر روی مطالعه حاضر بصورت کوه :هاروشمواد و 

درمانی منتخب –بهداشتی موجود در مراکز بهداشتی  یهاپروندهای انتخاب شده بودند اجرا گردید. اطالعات مربوطه با مراجعه به 

آماری در راستای کنترل عوامل مخدوش کننده با استفاده  هاییلتحلو اهداف پژوهشی  هادادهاستخراج شده است. با توجه به ماهیت 

 و محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته است. توأمبصورت تاثیرات  MPLUS-7از متد تحلیل مسیر و نرم افزار 

 ,RMSEA=0.094) برازش مدل بسیار مناسبی این مدل سازی انجام شده است یهاشاخص: نتایج نشان داد که با هایافته

CFI=0.9978, TLI=0.717, SRMR=0.008 )  بنابراین این مدل توانایی پاسخگویی به اهداف مدنظر را داشته است. در بررسی

داشته بود. در بررسی اثرات غیر مستقیم و احتساب  (p<0.001)چهار سالگی اثر معنی داری از نظر آماری  BMI  اثرات مستقیم تنها

معنی دار عوامل محل سکونت، سن پدر در زمان تولد،  یرتأثبا متد مربوطه انجام پذیرفت نتایج حاکی از  آن در تعیین اثرات کلی که

 سالگی  بوده است. 4و  2،3ماهگی و  2،08در  BMIجنسیت و 

مطالعه  داشته باشیم که مؤثرمداخله ای بایستی اطالعات جامعی از عوامل احتمالی  مؤثر: جهت اتخاذ تصمیمات بحث و نتیجه گیری

گاهاُ نتایجی متفاوت را نشان دهد.  تواندیمتحلیل تک متغیره و چند متغیره سنتی  یهاروشحاضر بیانگر این نکته است که اکتفاء به 

 بسیار سودمند و کمک کننده باشند. توانندیمبرای شاخص تحت بررسی توجه به عوامل دموگرافیک و پایش رشد در زمانهای قبلی 
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 از بعد و قبل در مادران بدنی توده شاخص و شناختی جمعیت هاییژگیو با تولد بدو وزن و قد بین ارتباط
 بارداری

 

 2ر ع خلعتبری ،*0 قبائی زرین نصیری داودنویسندگان:

 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته تشریح، علوم ارشد کارشناسی دانشجویآدرس:

 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده تشریح، لومع دانشیار

davood1990nasiry@gmail.com 

 

 نحوه و رحمی داخل رشد چگونگی از نشان که بوده وزن و قد تولد زمان در نوزاد سالمتی عوامل ینترمهم از یکی :هدف و زمینه

 کاهش و جنین و مادر از مراقبت در هاآن شناخت که موثرند دوره این در مختلفی عوامل لذا. باشدیم بارداری دوره در مادر مراقبت

 و شناختی جمعیت هاییژگیو با تولد بدو وزن و قد بین ارتباط تعیین هدف با حاضر مطالعه. است اهمیت با بسیار, نامطلوب عوارض

 .گردید انجام بارداری از بعد و قبل در مادران بدنی توده شاخص

 0393 سال در بجنورد شهر هاییشگاهزا در تصادفی روش به مادران از نفر 345 روی بر مقطعی مطالعه یک حاضر پژوهش :کار روش

 از بعد و استخراج بهداشت کارت از مادر بارداری قبل وزن و قد.بود ترازو و متر همراه به لیست چک هاداده گردآوری ابزار. شد انجام

 آوری جمع یهاداده. شد درج و گیری اندازه تولد از پس نیز نوزاد وزن و قد. شد سنجیده پژوهشگر طبستری،توس بخش در نیز زایمان

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد -06spss افزار نرم توسط و

 وزن و قد نمیانگی بین. بود متر سانتی 65/50±27/2 و گرم 3087±486 بترتیب نوزادان وزن و قد معیار انحراف و میانگین: هایافته

 دار معنی ارتباط مادر حاملگی تعداد و شغل قومیت، نوزاد، جنس زایمان، نوع, زایمان از بعد و قبل در مادر بدنی توده شاخص با نوزادان

 (.>15/1p)شد مشاهده آماری

 با توانیم لذا ارند،د یرتأث نوزاد وزن و قد در مادر بدنی توده شاخص همچون مادری عوامل بویژه و محیطی عوامل :گیری نتیجه

 را تولد زمان در جنین جثه بودن طبیعی جنین،احتمال رحمی داخل بیشتر رشد امکانات کردن فراهم و محیطی ضعف نقاط شناخت

 .داد افزایش

 بدنی توده شاخص مادر،, نوزاد تولد، قد تولد، وزن: کلیدی کلمات
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 ان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی ارومیهبررسی رابطه نمایه توده بدنی با سالمت روان در دانشجوی
 

 6هایده فیضی پور، 5موسی قادرنژاد، 4فاطمه رضایی، 1، صابر صاحبی فر*2ظریفه سهرابی ،3سید جلیل موسوی نویسندگان:

 ایران ارومیه، پزشکی، علوم دانشگاه طالقانی، بیمارستان عفونی، گروه آدرس:
2

 (مسئول نویسنده) ایران رومیه،ا پزشکی، علوم دانشگاه روانشناسی، گروه
 ایران ارومیه، پزشکی، علوم دانشگاه روانشناسی، گروه3

 ایران ارومیه، پزشکی، علوم دانشگاه مدارس، و جوانان نوجوانان، سالمت کارشناس4
 ایران ارومیه، پزشکی، علوم دانشگاه روانشناسی، گروه5
 ایران ارومیه، پزشکی، علوم دانشگاه روانشناسی، گروه6

zarife.sohrabi@yahoo.com 

مشکل چاقی و اضافه وزن همواره بعنوان یک مشکل بهداشت عمومی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی  زمینه و هدف:

 بدن با سالمت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه صورت گرفت.  یتوده ییهنماارتباط احتمالی 

تحلیلی است که جمعیت مورد بررسی آن، دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم  -ش یک مطالعه توصیفی این پژوه :هاروشمواد و 

 هادادهبصورت تصادفی ساده جهت شرکت در این پژوهش انتخاب شدند.  هاآننفر از  041بودند که  0392پزشکی ارومیه در سال 

آوری گردید. وزن و قد بدون کفش و لباس اضافه، اندازه گیری و عمومی جمع   توسط پرسش نامه آمارنگاری و پرسش نامه سالمت

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم  هاداده توده بدن با استفاده از فرمول کیلوگرم بر مترمربع محاسبه شد.عمومی نمایه 

 در نظر گرفته شد.p <15/1داری، تجزیه و تحلیل گردید و سطح معنی spss22افزار 

( اما p>0/05،R=-0/064و سالمت روان در دانشجویان رابطه معناداری وجود نداشت) BMI یهانمرهنتایج نشان داد که بین  :هافتهیا

از بین افراد  (p<0/05, R=-0/224 ت)و سالمت روان  دانشجویان غیر خوابگاهی رابطه منفی معنی دار وجود داش BMI یهانمرهبین 

کم وزن   %9/00اضافه وزن،  % 5/21چاق،   % 5/3،  71/23پسر و میانگین توده بدنی % 0/32دختر و  هانهنمواز  %9/67، مورد بررسی

 غیرخوابگاهی بودند.  %7/41از دانشجویان خوابگاهی و  %9/57سال بوده و  23-08وزن نرمال داشتند. میانگین سنی بین   % 0/63و 

و  غیر خوابگاهی با سالمت روان مرتبط باشد. هاییطمحدیگری عالوه بر  ثرمؤو عوامل  هاشاخص رسدیمبه نظر  نتیجه گیری:

 واقع شود. مؤثر تواندیمشناخت این عوامل در ارتقای سالمت روان فرد 

 نمایه توده بدنی، سالمت روانی، سالمتی کلمات  کلیدی:
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دانش اموزان  با اضافه وزن   بر سبک زندگی سالم از دیدگاه والدین مؤثربررسی موانع موجود بر برخی عوامل 
 وچاقی در شهر اصفهان

 

 6 کیخا مجتبی، 5 هوسپیان سیلوا،  4 فالح زهرا، 3 بحرینیان مریم، 2 کلیشادی یارؤ، 0*ثنایی شاه دخت آرمین :نویسندگان
 علوم دانشگاه،گیروا غیر هاییماریب از اولیه پیشگیری پژوهشکده، کودکان ونمو رشد تحقیقات مرکز، اجتماعی پزشکی متخصص 0

 ایران، اصفهان، اصفهان پزشکی
 پزشکی علوم دانشگاه،واگیر غیر هاییماریب از اولیه پیشگیری پژوهشکده، کودکان ونمو رشد تحقیقات مرکز، اطفال گروه استاد2

 ایران، اصفهان، اصفهان
 پزشکی علوم دانشگاه،واگیر غیر هاییماریب از اولیه پیشگیری پژوهشکده، کودکان ونمو رشد تحقیقات مرکز، تغذیه ارشد کارشناس3

 ایران، اصفهان، اصفهان
 علوم دانشگاه،واگیر غیر هاییماریب از اولیه پیشگیری پژوهشکده، کودکان ونمو رشد تحقیقات مرکز، پژوهشی دکترای دانشجوی4

 ایران، اصفهان، اصفهان پزشکی
 علوم دانشگاه،واگیر غیر هاییماریب از اولیه پیشگیری پژوهشکده، دکانکو ونمو رشد تحقیقات مرکز، پژوهشی دکترای دانشجوی 5

 ایران، اصفهان، اصفهان پزشکی
 علوم دانشگاه،واگیر غیر هاییماریب از اولیه پیشگیری پژوهشکده، کودکان ونمو رشد تحقیقات مرکز، لوژی اپیدمیو ارشد کارشناس6

 ایران، اصفهان، اصفهان پزشکی

shahsanai@med.mui.ac.ir 

 

 جامع مداخالت و پیشگیرانه اقدامات نیازمند که است بهداشتی و سالمت سیستم در عمده مشکل یک کودکی دوران چاقی :مقدمه 

 و تحرک افزایش برای هایییاستراتژ شامل ند رفته کار به کودکان وزن کاهش و کنترل منظور به که مداخالتی عمده بخش. باشدیم

 دیدگاه از سالم زندگی سبک بر مؤثر عوامل برخی بر موجود موانع بررسی مطالعه این از هدف. است وخواب غذیهت بهبود، بدنی فعالیت

 .است اصفهان در چاقی و وزن اضافه به مبتال آموزان دانش والدین

 شهر مدارس در سال 08-7  وچاق وزن اضافه دارای آموز دانش 073  روی بر که بوده مقطعی مطالعه یک مطالعه این :روش اجرا

 به جوان یهاخانم در  سالم وتغذیه بدنی فعالیت موانع برای قبالً که ای پرسشنامه از استفاده با اطالعات اوری گرد. شد انجام اصفهان

 6/80 کرونباخ الفا) پرسشنامه وپایایی(متخصصین نظر با)  روایی،   سؤاالت نمودن واضافه ازتکمیل پس   که شد انجام بود رسیده چاپ

 . شد توزیع وچاق وزن اضافه دارای اموزان دانش اولیا بین سپس  گرفت قرار وتایید  ارزیابی مورد سؤال 35 با( 

 موانع بین در.دادندیم تشکیل پسران را صد در62و رادختران آن صد در38 که بود  سال02+2 آموزان دانش سنی میانگین نتایج:

 بدنی فعالیت انجام برای مناسب محل به دسترسی عدم،  بدنی فعالیت انجام برای قیمت رزانا امکانات به دسترسی عدم  بدنی فعالیت

  وعدم

 تبلیغات ناسالم تغذیه عوامل  بین ودر صد در3/56و9/56و4/70 با ترتیب به بدنی فعالیت افزایش یا انجام چگونگی برای کافی اطالعات

 با ترتیب به  سالم تغذیه مورد در کافی اطالعات وعدم  سالم تغذیه اصول یترعا برای انگیزه عدم، ناسالم هاییخوراک ای رسانه

 ودیر تلویزیون یهابرنامه، مناسب خواب فواید درباره کافی آگاهی عدم  نامناسب خواب عوامل بین ودر صد در2/52و2/65و3/71
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نظر والدین به خود اختصاص دادند که در بین  در صد بیشترین علل را از 3/50و 4/60 6/60خوابیدن اعضای خانواده به ترتیب با 

 سطوح مختلف اجتماعی واقتصادی تفاوت معنی دار آماری  از نظر علل وجود نداشت .

حاصل از این مطالعه بر ضرورت وجود دسترسی به امکانات ومحل مناسب برای انجام فعالیت بدنی  وآموزش  هاییافتهنتیجه گیری :

رعایت اصول تغذیه سالم وخواب مناسب وافزایش فعالیت بدنی در همه سطوح اجتماعی واقتصادی تاکید والدین ودانش آموزان برای 

 دارد.

 موز،چاقیآسبک زندگی ،دانش :یدیکلکلمات 
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 بررسی عوامل مرتبط با وزن گیری نامناسب  در  بارداری و عوارض چاقی در مادران باردار

 

 ا مروجی ، وجیهه روحی، دکتر پریسا طالبیان، لیال عبیریدکترمجتبی صحت، دکترسیدعلی رض*: نویسندگان

ایران دکتر مجتبی صحت: )متخصص اپیدمیولوژی، استادیار (، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 

mojtaba.sehat@gmail.com 

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، لی رضا مروجی: ) متخصص پزشکی اجتماعی، دانشیار(، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکدهدکتر سیدع

 ایران کاشان،

 کاشان،ایران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی وجیهه روحی: )کارشناس بهداشت عمومی( ،گروه

 انشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران،پریسا طالبیان:  ) متخصص زنان وزایمان(، د

 کاشان،ایران پزشکی علوم دانشگاه لیال عبیری: ) کارشناسی مامایی( ،معاونت بهداشتی،

 

 معرض در ای تغذیه نیازهای افزایش با فیزیکی و روانی و متابولیکی هورمونی، مالحظه تغییرات قابل علت به باردار مادران مقدمه :

قبل از بارداری اثرات جبران  چاقی و وزن اضافهروند روبه افزایش  .باشندیم سوءتغذیه یا و طبیعی حد از بیش وزن یشافزا خطر

بر وزنگیری نادرست مادران باردار و  مؤثرناپذیری بر وزن زمان زایمان وعوارض بارداری دارد. این مطالعه با هدف شناسایی فاکتورهای 

 کاشان اجرا شد.عوارض بارداری در شهرستان 

در هر یک از مراکز بهداشتی  93این مطالعه بصورت کوهورت تاریخی بر روی کلیه مادران بارداری که در طی سال :هاروش و مواد

یا  تلفنی درمانی کاشان تحت مراقبت قرار گرفتند انجام شد.نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. اطالعات از پرونده و با مصاحبه

 از بعد و  زایمان از قبل,دوم ماهه سه پایان,اول ماهه سه پایان,بارداری از پیش دوره 5 در مادران وزن گیری اندازه .شد کمیلت حضوری

 تست بعد توصیف با  هایافتهبارداری محاسبه شد.  دوران در BMI منحنی اساس بر گیری وزن تعیین وضعیت .زایمان صورت گرفت

 شد. استفاده SPSS17 افزار نرم از شد و گرفته نظر در 1.15> داری معنی سطح. یل شدتحل رگرسیون آنالیز و دو کای

قبل از بارداری در  BMIسال انجام شد.  (CI:27.5,29.7%95) 28.6خانم باردار با میانگین سنی 66این مطالعه بر روی  :هایافته

درصد مادران باالتر  41.3در پایان بارداری در  BMIنرمال بود.  درصد  44درصد کمتر و تنها 4.5درصد مادران باالتر از نرمال و  28.8

درصد دارای توده بدنی نرمال بودند.چاقی و اضافه وزن قبل بارداری شانس وزن باال در 33.3کمتر از نرمال و تنها  %25.4از طبیعی و 

باال  BMIیین مادر قبل از بارداری نیزشانس . وزن پا(OR=5.1,95%CI:1.7,16.2) زمان زایمان رابه صورت معنی داری افزایش داد.

درپایان بارداری را افزایش داد ولی وزن نرمال مادر قبل از بارداری باعث کاهش وزن گیری غیر طبیعی در پایان بارداری 

د.وزن باال برابر افزایش داد اما معنی دار نبو 0.5. فقر اقتصادی شانس وزن گیری غیرطبیعی را (OR=0.27;95%CI:0.09,0.79)شد.

در پایان بارداری با عوارض بارداری و عوارض نوزادی ارتباط معناداری نشان نداد اما موجب افزایش عوارض مادر بعد از زایمان 

 (OR=4.1;95%CI:1.3,12.5)شد.

 زمان در را زنو اختالالت خطر تواندیم باال بدنی توده شاخص خصوصاً بارداری از قبل مادر طبیعی غیر وزن بحث و نتیجه گیری:

 در باال BMI. نداشتند ارتباط این در داری معنی یرتأث اقتصادی ضعیت و و تحصیالت سطح که است درحالی این و دهد افزایش زایمان

 .داد افزایش را زایمان از بعد عوارض زایمان زمان

mailto:ایران%20mojtaba.sehat@gmail.com
mailto:ایران%20mojtaba.sehat@gmail.com
mailto:ایران%20mojtaba.sehat@gmail.com
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 بررسی ارتباط چاقی سنین کودکی با خطر ابتال به سرطان در بزرگسالی
 

  ، نسیم الهوردی  ، مینا حبیب نیا.2، بهاره فالح تفتی.  واعظی. اکبر علی نویسندگان:

 ایران پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، علوم دانشکده پرستاری، استادیار، گروه آدرس:
 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران، ایران2

 رستاری، دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پ

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران، ایران

baharefallah@gmail.com 

 

ان . اضافه وزن در دوران کودکی سبب افزایش احتمال چاقی دورشودیمچاقی اطفال یک مشکل جهانی محسوب  مقدمه و هدف:

 هاییماریبکه به تبع آن طیف وسیعی از مشکالت فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی و خطر ابتال به بسیاری از  شودیمبزرگسالی 

 .باشدیممزمن را به دنبال خواهد داشت. هدف این مطالعه تعیین ارتباط چاقی سنین کودکی با خطر ابتال به سرطان در بزرگسالی 

مروری، با جستجوی کاملی بر مبنای هر یک از کلمات کلیدی چاقی، کودک، سرطان، بزرگسالی، در منابع در این مطالعه  روش:

( و متون مختلف علمی و کتابخانه ای pubmed،HIB, SID, Irandoc, iranmedex, googl scholare, sciencedirectگوناگون )

 مقاله مورد مطالعه نگاشته شد.مرتبط با موضوع تطبیق داده و 

فارسی و انگلیسی با  یمقالهمورد،  71مطالعه شدند و در مجموع، 2104لغایت  2111مطالعات مورد بررسی در مقطع زمانی  :هایافته

 مورد، مطابق اهداف پژوهش بود. 35مذکور یافت شد، که  یهاواژهکلید 

 2/2)سرطان مثانه و روده بزرگ (، برابر 0/2)مری  دارای اضافه وزن احتمال ایجاد سرطان کودکان نشان داد در هاپژوهشنتایج  بحث:

سرطان معده  ابتال به ریسک و همچنین (برابر 5/0تا  2الیه درونی رحم )و های پستان سرطان(،  برابر 9/0 )سرطان خون(، برابر

 .یابدیمافزایش در بزرگسالی  برابر(28/2)

دسترس ترین و از افزایش فعالیت بدنی که و  کنترل عامل تغذیه از طریقری از ایجاد چاقی و اضافه وزن در کودکان پیشگیبا  نتایج:

 .گام موثری برداشتمثل انواع  سرطان  هایییماریبدر پیشگیری از ابتال به  توانیمقابل کنترل ترین موارد هستند، 

 چاقی، کودک، سرطان، بزرگسالی کلمات کلیدی:

http://www.ncii.ir/
http://www.ncii.ir/
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 یسه اضطراب اجتماعی و بهزیستی روان شناختی در زنان مبتالء به چاقی و زنان دارای وزن طبیعیمقا
 

 ، نسیم محمدی * میالد قمینویسندگان: 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب آموزش و پرورش استان مرکزی آدرس:

 واده دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خان

milad.moshavere@gmail.com 

 

شناختی در زنان مبتالء به چاقی و زنان دارای وزن طبیعی در سال هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ اضطراب اجتماعی و بهزیستی روان

نفر از افراد چاق  53ژوهش شامل زنان چاق و زنان دارای وزن طبیعی بودند. بدین منظور، در شهر اراک بود.جامعۀ آماری این پ 92-93

از زنان دارای وزن  47کننده به مراکز تغذیه شهر اراک، انتخاب شدند و با ای تصادفی از میان افراد مراجعهگیری خوشهبه روش نمونه

اجتماعی پاسخ دادند. نتایج حاکی از آن ناختی ریف و مقیاس اضطرابشهای بهزیستی روانطبیعی همتاسازی شدند و به پرسشنامه

(و ترس T=6/389  ،P<0/05)اجتماعی ابعاد اجتناباست که افراد دارای وزن نرمال و دارای وزن غیر نرمال در متغیرهای اضطراب

(T=5/899  ،P<0/05)  نرمال وضعیت مناسبی در مقایسه با افراد داری نشان دادند. به طوری که افراد دارای وزن غیرتفاوت معنی

، T=-2/713نرمال و وزن نرمال در متغیر بهزیستی روانشناختی در ابعاد خودمختاری ) دارای وزن نرمال نداشتند و افراد دارای وزن غیر

P<0/05( روابط مثبت با دیگران ، )T=-1/425  ،P<0/05( پذیرش خود ،)T=-3/381  ،P<0/05 )  رشد فردی، (T=4/295  ،

P<0/05،)( زندگی هدفمندT=-2/599  ،P<0/05( و تسلط بر محیط )T=0/362  ،P< 0/05تفاوت معنی ، ) داری نشان دادند. به

تری در مقایسه با افراد دارای وزن نرمال محیط و رشد فردی وضعیت نامطلوببرنرمال در ابعاد تسلططوری که افراد دارای وزن غیر

 .باشدیماجتماعی شناختی و عاملی برای اضطرابکه چاقی عامل مختل کننده بهزیستی روان دهدیمنشان بودند. این نتایج 

 شناختی، چاقی.اضطراب اجتماعی، بهزیستی روان کلمات کلیدی:

mailto:milad.moshavere@gmail.com
mailto:milad.moshavere@gmail.com
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 بررسی وضعیت خوراکیاری کودکان درشهرستان ارومیه و نقش آن در پیدایش چاقی کودکان
 

 زرین  رسول دکترمنافی ، مجید ،  *ده قوام زاسعید  دکتر نویسندگان:

 گروه علوم تغذیه، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران: آدرس

ghavamzadeh@hotmail.com 

 

االیی در وزن گیری  کودکان در حال رشد آغاز به موقع خوراکیاری شیرخواران و برنامۀ درست خوراکی، از ارزش بسابقه و هدف: 

ماهگی  02تا  6داده شده در سنین  یهاخوراکبرخوردار است. هدف از این بررسی، تعیین سن آغاز خوراکیاری و ارزیابی کیفی 

 .          باشدیمکودکان در مناطق شهری و روستایی ارومیه 

خانۀ بهداشت در روستاهای ارومیه به طور تصادفی برگزیده  06شهری و  مرکز بهداشتی درمانی 4در این بررسی،  :هاروشمواد و 

مادر در روستاهای مورد بررسی، وارد مطالعه شدند. همچنین  98ماهه در شهر و  02تا  6مادر دارای کودک  65شدند. روی هم رفته 

 یهاروشگرفتند. اطالعات با سود جستن از کاردان یا بهورز بهداشتی نیز در این مراکز مورد بررسی قرار  26پزشک و  05آگاهی 

استودنت و با حدود  tگردآوری شدند. مقایسۀ بین شهر و روستا با سود جستن از آزمون  هاپرسشمشاهده، پرسشنامه و فهرست 

 درصد انجام گرفت.  95اطمینان 

درصد  8/01(. تنها P<0.488است ) 28/4±57/0ماهگی و در روستاها  42/4±37/0آغاز خوراکیاری در کودکان شهری  سن: هایافته

و بازمانده در  کردندیمدرصد از مادران روستایی از الگوی استاندارد خوراکیاری وزارت بهداشت و درمان، پیروی  9/5از مادران شهری و 

ارائه دهندگان خدمات درصد از  7/72درصد از پزشکان و  3/73بیش از دو مورد، از این الگو، انحراف داشتند. همچنین دیده شد که 

    بهداشتی غیر پزشک از آگاهی متوسطی در بارۀ خوراکیاری برخوردار بوده و هیچکدام، آگاهی سطح باالیی در بارۀ خوراکیاری نداشتند.      

ن یا ماهه شهری و روستایی ارومیه، چالش اصلی تغذیه ای، کم وزنی است نه فزونی وز 02تا  6در کودکان بحث و نتیجه گیری: 

  .کندیمماهگی به بعد خودنمایی  02که مشکل چاقی در کودکان ارومیه، از سنین  رسدیمچاقی. به نظر 

 تغذیۀ تکمیلی، چاقی، شهر و روستا، ارومیهکلیدی:  کلمات

mailto:ghavamzadeh@hotmail.com
mailto:ghavamzadeh@hotmail.com


 کودک و مادر چاقی المللیبین کنگره 

 ایران -ارومیه  ،0394ماه  اردیبهشت 26-24

 

32 
 

کاهش وزن در کودکان و نوجوانان ایرانی: نتایج بررسی کشوری  هاییمرژتصویر ذهنی از بدن و پیروی از 
 سپین()مطالعه کا
 

 اسماعیل مطلق ، مصطفی قربانی  ، محمد2، مریم بحرینیان *کلیشادی  یارؤ نویسندگان:

غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی  هاییماریبگروه اطفال و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از  آدرس:

 اصفهان، اصفهان، ایران
 غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران هاییماریبژوهشکده پیشگیری اولیه از مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پ2

 گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاهپور، اهواز، ایران

 گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

bahreynian@hlth.mui.ac.ir 

 

مختلف تصور،ادراک وشناخت از وضعیت فعلی وزن و ظاهر فرداست.تصویرذهنی  یهاجنبه تصویرذهنی از بدن هدف:سابقه و 

.فراوانی تصویرذهنی از بدن، نارضایتی ازظاهرورفتارهای کنترل وزن در کودکان شودیمنامطلوب منجربه پیروی ازرفتارهای کنترل وزن 

 وپیروی ازرژیمهای کاهش وزن دردانش آموزان بود. ایرانی تعیین نشده است.هدف ازاین مطالعه ارزیابی تصویرذهنی از بدنونوجوانان 

دختر( ازاستانهای مختلف ایران باروش نمونه گیری خوشه ای  %79/49ساله ) 6-08نفرازدانش آموزان  03486تعداد:هاروشمواد و 

طالعه مقطعی موردارزیابی قرارگرفتند.مشخصات دموگرافیک توسط پرسشنامه معتبر ارزیابی به روش تصادفی طی یک م یاچندمرحله

(طبق معیارسازمان بهداشت BMIاستاندارد اندازه گیری ونمایه توده بدنی ) یهاروشو ویژگیهای تن سنجی )وزن،قد،دور کمر(طبق 

لی الغر،کمی الغر،نرمال،کمی چاق وخیلی چاق( وداشتن گزینه ای )خی5توسط مقیاس لیکرت  جهانی تعیین شد.تصویرذهنی از بدن

 انجام شد. 06نسخه  SPSSبرنامه غذایی خاص جهت کنترل وزن مورد ارزیابی قرارگرفت.آنالیزآماری توسط 

و  42/09±19/4سال، 47/02±36/3و دورکمردانش آموزان به ترتیب  BMI(سن، SDمیانگین و انحراف معیار) :هایافته

دانش آموزان جثه خود %4/46برآورد گردید.بطورکلی، %9/00و  7/9، 2/02ود. فراوانی کم وزنی،اضافه وزن وچاقی ب 96/00±12/67

 %9/43و8/48ودرپسران و دختران به ترتیب  %3/30و 5/46راخیلی چاق گزارش کردند.این رقم درمناطق شهری وروستایی به ترتیب 

ازجثه خود داشتند.این عدد درمناطق شهری وروستایی به ترتیب  "نرمال"ی دانش آموزان تصویرذهن%5/26گزارش شد. درمجموع، 

.پیروی اندکردهازکل دانش آموزان اذعان داشتندکه برای کنترل وزن ازرژیمهای کاهش وزن استفاده  %4/02برآوردشد.  %3/30و  9/24

 گزارش شد. %8/03و2/00ران و دختران و درپس 8/8و6/03ازرژیمهای کاهش وزن دردانش آموزان شهری و روستایی به ترتیب 

 یهابرنامهدرغالب  تواندیمنظیرپیروی ازالگوهای غذایی سالم وفعالیت بدنی منظم درمدارس  آموزشی مداخالتبحث و نتیجه گیری: 

 درکودکان ونوجوانان موثرباشد. از بدنکنترل وزن و ایجاد تصویرذهنی مطلوب 

 رژیم کاهش وزن،کودکان، نوجوانان ، وزن،از بدنتصویرذهنی  کلمات کلیدی:

mailto:bahreynian@hlth.mui.ac.ir
mailto:bahreynian@hlth.mui.ac.ir
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 بر آن در دختران مقطع ابتدایی شهرستان قدس مؤثرشیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل 
 

  4، مریم اسدی3،آرزو شایان 2، سولماز کیانی راد 1: سیماکیانی رادنویسندگان

 لوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانمادر و جنین، دانشگاه ع هاییماریبکارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات 0: آدرس
 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی تهران، تهران، ایران 2

 کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 3
 شیراز، شیراز، ایرانمادر و جنین، دانشگاه علوم پزشکی  هاییماریبکارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات 4

kianirads@yahoo.com 

 

، چاقی و اضافه وزن در دوران کودکی پیش بینی کننده باشدیم:امروزه چاقی دوران کودکی یکی از مشکالت عمده سالمت مقدمه

یار مهم .بنابراین این دوران برای انجام مداخالت  و شکل گیری رفتارهای مربوط به سالمت بسباشدیمچاقی دوران بزرگسالی 

 .باشدیمدر دختران مقطع ابتدایی شهرستان قدس  بران مؤثراست.هدف از این مطالعه بررسی شیوع چاقی واضافه وزن و عوامل 

ساله( مورد بررسی قرار گرفتند.اندازه گیری قد و وزن و محاسبه  00-7دختر)  732مقطعی ،  -:در این مطالعه توصیفیروش کار

، وتعیین مقادیر باالی BMIشد. واطالعات با استفاده از پرسشنامه جمع اوری گردید.پس از محاسبه انجام  BMIشاخص توده بدنی 

برای سن و جنس مربوطه، به ترتیب افراد چاق  و افراد دارای اضافه وزن مشخص شدند.جهت  95و 85و نیز بین صدک  95صدک 

 استفاده شد. 06نسخه SPSSاز نرم افزار  هادادهتجزیه و تحلیل 

درصد بود.بین چاقی و اضافه وزن کودکان بارفتارهای کم  9.2و  4.7:شیوع چاقی و اضافه وزن در جامعه پژوهش به ترتیب هایافته

تحرکی مانند تماشای تلویزیون و کاربا رایانه، مصرف غذای آماده در هفته، کم بودن فعالیت فیزیکی رابطه مثبت و معنی داری دیده 

 والدین، وضعیت اقتصادی خانواده و میزان پول توجیبی کودکان مشاهده نشد. شد.ارتباطی با تحصیالت

نقش موثری در جهت پیشگیری  توانیمبر چاقی و اضافه وزن کودکان  مؤثردرابطه با عوامل  هاخانوادهبا افزایش آگاهی  نتیجه گیری:

 ازآن ایفا کرد.

 چاقی ، اضافه وزن، دختران مقطع ابتدایی :یکلیدکلمات 
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 هاییمارستانبهای بعد از سی سی یو  بیماران زن مبتال به سکته قلبی در بخش BMIبررسی عادات غذایی و 
 3131خوی در سال 

 

 ینفع رضایعل ،ییسخا اری،  شهر *یمتعارف نیپور ، حس نالیز ای: ثر سندگانینو

 رانی،ای،خو هیاروم یه علوم پزشک، دانشگا یو بهداشت خو ی،دانشکده پرستار یگروه پرستار*: مسئول سندهینو آدرس

motarefy_h@yahoo.com 

 

. از عوامل قابل تعدیل در باشدیمایسکمیک قلب علت اصلی مرگ و میر در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران  هاییماریب:مقدمه

ل شناخته شده و پر اهمیت در خون یکی از عوام هاییچرب. افزایش باشدیمعروق کرونری چاقی و افزایش چربی  هاییماریبایجاد 

 .باشدیمعروق کرونر قلب  هاییماریبایجاد 

نفر از بیماران زن مبتال به سکته قلبی که در  021این پژوهشیک مطالعۀ توصیفی از نوع گذشته نگر است. در این تحقیق  روش کار:

از طریق مصاحبه انجام  هادادهدند. گردآوری بخشهای بعد از سی سی یو بستری بودند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب ش

. بخش اوّل، خصوصیات دموگرافیک و بخش دوّم مربوط شدیمشد و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ای بود که از دو بخش تشکیل 

آماری توصیفی  یهاشرومورد بررسی قرار گرفته و از  spss. اطالعات جمع آوری شده توسط نرم افزار شدیمبه سئواالت عادات غذایی 

 ، آزمون آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون( جهت دستیابی به اهداف پژوهش استفاده گردید. یآزمونتو استنباطی )

پژوهش بیانگر آن که شاخص تودۀ بدنی اکثریت واحدهای مورد  هاییافتهجدول خالصه گردید.  08پژوهش در  هاییافته :هایافته

( نامطلوب بودند. همچنین بین متغیرهای %5/69اق بوده و الگوی غذایی بیشترین درصد واحدهای مورد پژوهش )( چ%5/80پژوهش )

( ، تعداد افراد p=0/000( ، سرپرست خانواده بودن )p=0/000( ، تعداد افراد خانواده )p=0/04( و محل سکونت )p=0/000جنس)

( با شاخص تودۀ بدنی بیماران ارتباط p=0/000اقتصادی اظهار شده )( ، و وضعیت p=0/000( ، شغل )p=0/01تحت سرپرستی )

 معنی دار وجود داشت.

. پرستاران بدلیل حضور در باشدیمپژوهش شاخص تودۀ بدنی اکثریت واحدهای مورد پژوهش چاق  هاییافته:مطابق با نتیجه گیری  

عروق کرونر از طریق تصحیح سبک زندگی در  هاییماریبثانویّه در زمینۀ پیشگیری اوّلیّه و  توانندیممختلف اجتماعی  هاییطمح

آموزشی ، مشاوره ای ، رهبری و الگو  هایینهزمدر  تواندیم هانقشجهت ارتقاء سطح سالمت جامعه نقش مؤثری راایفا نمایند که این 

 بودن ایفا گردد .

 ذایی: شاخص تودۀ بدنی ، سکتۀ قلبی،سبک زندگی ،عادات غکلمات  کلیدی  
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 عوامل خطر مرتبط با چاقی نزد کودکان شهری سنین دبستان شهرستان خوی: مطالعه مورد شاهدی
 

 المیرا اکبری , مرتضی بنای جدی, حسین متعارفی,2, مجید پورعبداهلل*: مهدی مختارینویسندگان

 نشگاه علوم پزشکی ارومیهنویسنده مسئول: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی, شبکه بهداشت درمان شهرستان خوی, دا: آدرس

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری, شبکه بهداشت درمان شهرستان خوی, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 2

 دانشجوی دکترای پرستاری, مجتمع آموزش عالی سالمت شهرستان خوی, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3

 علوم پزشکی ارومیه کارشناس مامایی, بیمارستان شهید مطهری ارومیه, دانشگاه 4

mokhtari_epid_em@yahoo.com 

 

. عوامل باشدیممرفه  یهاخانوادهاکثر جوامع امروزی به خصوص چاقی دوران کودکی مشکل بهداشتی در حال ظهور  سابقه و هدف:

لعه شناسایی عوامل خطر این مطا . هدفباشدیمبیشتر  هاییبررساین گروه سنی آشکار و معلوم نبوده و مستلزم  مربوط به خطر چاقی

 .باشدیمسنین دبستان شهری مرتبط با چاقی در کودکان 

از مدارس شهری  همدرس دهسال در  05-01 ن کودکاندر بی 0393در پائیز سال  مورد شاهدی این مطالعه بصورت: هاروشمواد و 

استفاده شد. شاهد )سالم( افراد و  )چاق(مورد افراد  برای شناسایی یشاخص توده بدناز  در این مطالعه. شهرستان خوی انجام شد

متغیرهای مورد نظر برای تعیین عوامل خطر شامل میزان آگاهی والدین نسبت به موضوع چاقی, چاقی حداقل یکی از والدین, وضعیت 

که با استفاده از یک اقتصادی خانواده, میزان فعالیت کودک در منزل و مدرسه و میزان ساعات صرف شده برای تماشای تلویزیون بود 

 .پرسشنامه ساختارمند مورد ارزیابی قرار گرفت

تجزیه  .دادیمنفر دیگر را کودک سالم تشکیل  62مورد آن را کودک چاق و  62کودک انتخاب شد که  024برای این مطالعه  :هایافته

 ,OR=3.1) اضافه وزن چاق یا  الدینحداقل یکی از و رگرسیون لجستیک چندگانه نشان داد که داشتن درمبتنی بر و تحلیل 

P=0.001),  جنسیت(OR=2.2, P=0.03) ساعت در روز  4 بیشتر از برای یکم تحرک(OR=2.7, P=0.02)  یهابرنامهو تماشای 

ساب به حعوامل خطر مستقل اضافه وزن و / یا چاقی برای دوران کودکی تلویزیونی یا کار با کامپیوتر بیشتر از یک ساعت در روز  از 

معنی  ختالفا .یک عامل محافظ بود (OR=0.7, P=0.01)یا مدرسه  دقیقه در روز در خانه 31 بیشتر ازدر حالی که ورزش . آیندیم

 .وجود نداشت سطح سواد والدین و وضعیت اقتصادیی بین آمار دار

بهداشت  یهابرنامهارائه  بگردد.کودکان  چاقی در میانباعث بروز  تواندیم کم تحرکیهمراه به  سابقه فامیلی چاقی نتیجه گیری:

ناشی از  مزمن هاییماریببار   به کاهش تواندیمعوامل خطر چاقی و اضافه وزن در کودکان  در زمینهآگاهی  عمومی برای افزایش

 چاقی در آینده کمک نماید.

 چاقی, کودکان, عوامل خطر, خوی :یدیکلکلمات 
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 3132های شهرستان ارومیه در سال دبیرستاندانش آموزان BMIوضعیت  یبررس

 5، حمیده محدثی4*، لیالزارعی3لو ، زهراکوسه2الزمانی ، زهراصاحب0شاهصنم غیبی نویسندگان:

 .ارومیه،ارومیه،ایران پزشکی علوم مادروکودک،دانشگاه چاقی کودکان،مرکزتحقیقات .دانشیارگروه0

 پزشکی علوم شهیدمطهری،دانشگاه مادروکودک،بیمارستان چاقی مامایی،مرکزتحقیقات ارشدآموزش .کارشناسی2

 .ارومیه،ارومیه،ایران

 پزشکی علوم شهیدمطهری،دانشگاه مادروکودک،بیمارستان چاقی ارشدآمارزیستی،مرکزتحقیقات .کارشناسی3

 .ارومیه،ارومیه،ایران

 یه،ارومیه،ایراناروم پزشکی علوم تومورتوپر،دانشگاه شناسی،استادیار،مرکزتحقیقات بافت .دکتری4

 مادروکودک، ارومیه،ایران. چاقی . مربی گروه مامایی، مرکزتحقیقات5

 

چاقی در سرتاسر جهان یک معضل بزرگ بهداشتی بوده و با بسیاری از بیماری هایی از قبیل بیماری قلبی عروقی، گوارشی و مقدمه:

در ابتال به پرفشاری خون، دیابت نوع دو و افزایش چربی خون سرطان ها در ارتباط می باشد. عالوه بر آن چاقی یک عامل خطر مهم 

شده  فیکودکان با سن و جنس مشابه تعر یبرا 95باالتر از صدک  یبصورت شاخص توده بدن یدر دوران کودک یچاقمطرح است.

در  یپیشرفتهدکان کشورهاچهارم از کو کیبه  کیدر حال حاضر نزد .است افتهیشیافزا ریاخ یدر کودکان در دهه ها یچاق وعیاست. ش

 دبیرستان هایدر دانش آموزان .این مطالعه با هدف تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن اضافه وزن هستند یدارا ایچاق  یسن پنج سالگ

 انجام شد. هیاروم

آموز دانش 951یرو بریآنتروپومتری رگیکه با استفاده از روش مصاحبه و اندازه مقطعیبود-یلیپژوهش تحل کیمطالعه  نیا روش کار:

 هیپس از ته گرششد. پژوه جامانای یچندمرحلهرگینمونه و با استفاده از روشهیدخترانه شهر اروم هایرستانیدبدوره اول و دوم 

نامه و پرسش لیهدف پژوهش و تکم حیپژوهش مراجعه کرده و پس از توض طیبه محو اخذ مجوز از آموزش و پرورش پرسشنامه 

 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .اطالعات کرده و  یاقدام به جمع آورو وزن آنان،  یقدرگیاندازه

( 21.0738( به طور معناداری بیش از مدارس دوره اول دبیرستان )22.1524) رستانیدبدر مدارس دوره دوم  BMIیافته ها:

(Sig<0/001،گزارش شد ) 0به تفکیک نواحی، در ناحیه،BMI( به طور معناداری 24/22دوره دوم دبیرستان )مدارس ن آموزادانش

آموزان (.در بین دانشSig=0/903)( اما در ناحیه دو این تفاوت معنادار نبود Sig<0/001)( بود58/21بیشتر از دوره اول دبیرستان )
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 BMI (، اما تفاوت Sig=0.003( گزارش شد )21.9521) 2( کمتر از ناحیه20.58) 0در ناحیه BMIمدارس دوره اول دبیرستان،

دختران به طور معناداری افزایش یافته بود  BMIمدارس دوره دوم دبیرستان بین دو ناحیه معنادار نبود. با افزایش سن،  آموزاندانش

(Sig<0/001) .در مدارس دوره دوم دبیرستان که این افزایش در هر دو ناحیه معنادار بود ،BMI های مختلف انسانی، در رشته

به ترتیب در مدارس دولتی، هیات امنایی، شاهد و غیرانتفاعی افزایش یافته BMIجربی، ریاضی و فنی تفاوت معنادار آماری نداشت.ت

 مدارس غیرانتفاعی و دولتی، از لحاظ آماری معنادار بود. چه تفاوت درچنان است

 ، دانش آموزBMI: یکلیدکلمات 
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 شهر تهران 6در آموزگاران خانم منطقه  هاآنو عوامل مرتبط با  مطالعه و بررسی وضعیت اضافه وزن و چاقی
 

 ، فرهاد جعفری  2، پریسا پیشرویان *بابک مهاجری  نویسندگان:

 2ودانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران آدرس:

 استادیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

babak.mo7@yahoo.com 

مورد توجه قرار گرفته است  باشدیم هایماریبسالمتی که زمینه ساز بسیاری از  یکنندهچاقی همواره به عنوان یک مشکل و تهدید 

. در همین راستا در این دهندیمکمی  انجام فیزیکی  هاییتفعالتحصیل کرده یا کارمند   یهاخانمو به ویژه  هاخانمما  یجامعهدر 

شهر تهران و عوامل احتمالی مرتبط با آن پرداخته  6مطالعه به بررسی وضعیت چاقی و اضافه وزن در آموزگاران خانم مدارس منطقه 

 شده است.

کلیه معلمین و کادر اداری در  شامل هانمونه و بوده prevalence studyو  cross- sectional: این مطالعه از نوع هاروشمواد و 

شده، تجزیه  spssوارد نرم افزار  به دست آمدهآموزش و پرورش شهر تهران بودند که اطالعات  6منطقه  دسترس درمراجعه به مدارس

شاخص ، برای بررسی و مقایسهو تحلیل آماری با استفاده از آزمونهای کای اسکوئر، تی تست، آنالیز واریانس و همبستگی انجام شد. 

BMI  به عنوان مالک و معیار تعیین اضافه وزن و چاقی مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب کهBMI 9/29- 25  ،دارای اضافه وزن

 .گرددیمو باالتر چاقی مرضی تلقی  41و  Πچاقی درجه І ،99/39- 35چاقی درجه  99/34-31

 (BMI)بدنی  یتودهبودند.میانگین شاخص  7/9با انحراف معیار  2/42سنی  مورد با میانگین 634بررسی شده  یهانمونهکل  نتایج:

تعریف  یهامحدودهبودند. بنابر  89/41و  63/07بود که کمترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب  6/3با انحراف معیار  2/26 هانمونه

 بودند. 2درصد دارای چاقی درجه 6/0و  0درجه  درصد دارای چاقی2/04دارای اضافه وزن،  هانمونهدرصد  BMI ،9/43شده برای 

( به این ترتیب که میانگین وزن P=0/000معناداری وجود دارد) یرابطهآزمون کای دو نشان داد که  بین تحصیالت و میزان چاقی 

بین میزان  یرابطه ییسهمقاافراد با سطح تحصیالت باالتر، کمتر از میانگین وزن افراد با تحصیالت پایین تر بود.این رابطه در 

معنی داری مشاهده  یرابطهو وزن افراد نیز  تأهل(. همچنین بین وضعیت P=0/000هم برقرار بود) BMIتحصیالت و عدد 

( آزمونهای تی تست و آنالیز واریانس بین سن و اضافه وزن و چاقی و همچنین سطوح مختلف چاقی ارتباط معنی دار P=0/007شد)

 (P=0/002آماری نشان دادند)

از سطح آگاهی مناسبی برخوردار باشند باال بوده،  رودیمانجام شده با وجود این که انتظار  یمطالعه: اضافه وزن و چاقی نتیجه گیری

 که الزم است در خصوص کنترل این مشکل بهداشتی و افزایش آگاهی و اطالعات در این زمینه برنامه ریزی شود.

 شاخص توده بدنی، اضافه وزن، تهران چاقی، معلمین،  کلمات کلیدی:

mailto:babak.mo74@yahoo.com
mailto:babak.mo74@yahoo.com
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منتخب  هاییرستاندبترجیحات غذایی در بین دختران  با و چاقی rs9939609    FTOبررسی ارتباط بین مارکر
 ارومیه

 

 ، مرتضی باقری 2، رسول زرین *نینا جمالی  نویسندگان:

، ارومیه الملل بین، پزشکی علوم دانشکده،تغذیه علوم2ران،، ارومیه، ای*علوم تغذیه،دانشکده علوم پزشکی، بین الملل ارومیه آدرس:

 ایران، ارومیه،ارومیه،پزشکی علوم دانشکده،بیولوژی میکرو علوم3ایران،، ارومیه

jamali.nina@yahoo.com 

 

 .چاقی با ترجیحات غذایی انجام شده است و FTO rs9939609بین مارکر ارتباطی بررسبا هدف این مطالعه  هدف:

که به روش تصادفی خوشه ای  باشدیمنفر از دختران دبیرستانی ارومیه  089شاهدی با حجم نمونه -این مطالعه به صورت مورد روش:

 .شودیم(  به روش مصاحبه رو در رو پر شده و نمونه خونی از افراد جمع آوری FFQ. ،  بسامد غذایی )شوندیمانتخاب 

در   FTO rs9939609: طبق نتایج حاصل از مطالعات، سبک زندگی در بروز استعداد ژنتیکی چاقی نقش مهمی دارد. ژن هایافته

ایجاد اضافه وزن در کودکان و بزرگساالن به خصوص در افرادی که فعالیت پایین بدنی و مصرف باالی رژیم پرچرب دارند دخیل است. 

تمایل به دریافت انرژی بیشتری دارند، این افراد  A. افراد حامل ژن آلل یابدیمبرابر افزایش  A75/0-35/0 خطر چاقی با وجود هر آلل

غذای کمتری  TTو گزارش دریافت کمتر غذا را دارند. افراد حامل آلل  دهندیمرژیم بر پایه گوشت،طعم شور و شیرین را ترجیح 

 خونشان ناکافی ، کمتر از Dدر افرادی که سطح ویتامین  Aآلل  یرتأث. کنندیممصرف   ATو یا  AAنسبت به افراد حامل آلل 

nmol/li  75  باشدیم، است، بیشتر. 

با تغییر در سبک  توانیمو  باشدیم: داشتن اطالعات ژنتیکی برای کودکان در معرض خطر چاقی بسیار مفید بحث و نتیجه گیری

را  هاسرطانو انواع 2قلبی عروقی ، دیابت نوع  هاییماریبناشی از آن  مثل  هاییماریبزندگی و مدیریت فردی خطرات چاقی و 

 کاهش داد.

mailto:jamali.nina@yahoo.com
mailto:jamali.nina@yahoo.com
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 هیشهر اروم هایرستانیدبدختر  آموزاندانشدر  یاضافه وزن و چاقرابطه تحرک و فعالیت بدنی با   یبررس
 

 هرا کوسه لو، ز*، لیال زارعی، زهرا صاحب الزمانی2مهران نوروزی، شاهصنم غیبی نویسندگان:

 .ایران ارومیه، ارومیه، پزشکی علوم دانشگاه کودک، و مادر چاقی تحقیقات مرکز کودکان، گروه .استادیار آدرس:
 .ایران ارومیه، ارومیه، پزشکی علوم دانشگاه کودک، و مادر چاقی تحقیقات مرکز کودکان، گروه دانشیار2

 ایران. ارومیه، ارومیه، پزشکی علوم دانشگاه توپر، تومور تحقیقات مرکز استادیار، شناسی، بافت دکتری

 ارومیه، ارومیه، پزشکی علوم دانشگاه مطهری، شهید بیمارستان کودک، و مادر چاقی تحقیقات مرکز مامایی، آموزش ارشد کارشناسی

 .ایران

 ارومیه، ارومیه، پزشکی علوم هدانشگا مطهری، شهید بیمارستان کودک، و مادر چاقی تحقیقات مرکز زیستی، آمار ارشد کارشناسی

 .ایران

Mehr_noroozi@yahoo.com 

 

چاقی به عنوان یک مشکل بهداشتی مهم در سراسر دنیا مطرح است و شیوع آن هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال  مقدمه:

چاقی در میان . داشتی پیچیده استچاقی کودکان و نوجوانان یک مشکل به توسعه به دلیل تغییر در سبک زندگی رو به افزایش است.

که یک پژوهش مطالعه حاضر  مشخص نیست، چاقی و وزن اضافه شیوع در افزایش دقیق علتنوجوانان در حال افزایش است. 

شهر  هایرستانیآموزان دختر دبدر دانش یبا  اضافه وزن و چاق یبدن تیرابطه تحرک و فعال تعیینبا هدف تحلیلی است -توصیفی

 انجام شد.  هیاروم

آموز دختر دبیرستانی شهر ارومیه مورد بررسی قرار گرفتند. دانش 811ی تعداد لیتحل -یفیمطالعه پژوهش توص نیادر  روش کار:

 گرش. پژوهآنتروپومتری قرار گرفتند یرگیمصاحبه و اندازهای انتخاب شده و مورد چندمرحله یرگیبا استفاده از روش نمونه هانمونه

 لیهدف پژوهش و تکم حیپژوهش مراجعه کرده و پس از توض طیبه محو اخذ مجوز از آموزش و پرورش پرسشنامه  هیپس از ته

مورد   20ورژن  SPSSافزار ها با استفاده از نرمدادهاطالعات کرده و سپس  یآوراقدام به جمعقد و وزن آنان،  یرگینامه و اندازهپرسش

 .ندتجزیه و تحلیل قرار گرفت

گزارش شد. باالترین مقدار شاخص توده بدن 0.56با انحراف معیار  04.54 آموزان دبیرستانی این مطالعهمیانگین سن دانشج: نتای

داری افزایش ساله بود. مطابق آزمون همبستگی پیرسن با افزایش سن، مقدار شاخص توده بدنی به طور معنی 08مربوط به دختران 

را  BMIدهند و انجام ورزش منظم، تفاوت آماری معناداری در گزارش کردند که ورزش منظم انجام میآموز دانش %5/28یافت. تعداد 

دقیقه بود. برای افرادی که  به طور منظم  05ساعت و  3 دادندآموزانی که ورزش انجام مینشان نداد. میانگین ساعات ورزش دانش

و متغیرهای مدت زمان  BMIرابطه معنادار مثبت مشاهده شد. بین  BMIفعالیت ورزشی داشتند بین تعداد ساعات ورزش منظم و 

خواب در شبانه روز، مدت زمان تماشای تلوزیون، مدت زمان استفاده از کامپیوتر، داشتن یا نداشتن ورزش منظم، روش طی کردن 

 منزل تا مدرسه و خوردن یا نخوردن صبحانه رابطه ای مشاهده نگردید. 

نابراین طبق نتایج این مطالعه فعالیت بدنی و انجام ورزش منظم به طور مستقیم با شاخص توده بدن رابطه ب بحث و نتیجه گیری:

از افزایش میزان  توانیمدارد و با دوری از سبک زندگی نشسته و ترویج و برنامه ریزی برای انجام ورزش به ویژه در میان نوجوانان 

 چاقی پیشگیری نمود.

 ، عوامل خطرشاخص توده بدنی، نوجوانان ضافه وزن،ا چاقی، کلیدی: کلمات
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منتخب  هایینیککلبررسی ارتباط بیماری پسوریازیس با شاخص توده بدنی در بیماران مراجعه کننده به 
 دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران

 

 2ن. اربابی ،*وحیدزاده فرهود نویسندگان:

 م، گروه پوست و مو، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قمدانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قآدرس: 

farhoudvahidzadeh@gmail.com 

چاقی به عنوان یک عامل خطر برای بیماری پسوریازیس مطرح است. این مطالعه به منظور بررسی شیوع چاقی در هدف: مقدمه و 

  اری انجام گرفته است.بیماران مبتال به پسوریازیس در جهت کاهش ریسک ابتال به بیم

در کلینیک پوست بیمارستان امیرالمؤمنین، بوعلی،  0392-93در این مطالعه مورد شاهدی مقطعی که طی سال  :هاروشمواد و 

سال مورد بررسی 41تا21نفر اختصاص یافتند. بیماران در فاصله سنی  71مورد و شاهد  یهاگروهجواهری انجام گرفت، در هر یک از 

عدم  شهرداری مراجعه داشتند و غیرمبتال به پسوریازیس و هایینیککلتند، افراد گروه شاهد کارمندان شهرداری بودندکه به قرار گرف

پس از ثبت اطالعات دموگرافیک، قد و وزن  نقص ایمنی و یا مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی بودند. هاییماریبسابقه ابتال به 

 محاسبه گردید. توده بدنیبیماران اندازه گیری و شاخص 

سال بود که  3/33زن و در گروه کنترل  %6/28مرد و  %4/70سال که 5/34میانگین سنی در بیماران مبتال به پسوریازیس  :هایافته

مجرد و در %3/04متأهل و  %7/85در گروه مورد زن بودند که اختالف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت.  %9/32مرد و  0/67%

بیماران سابقه خانوادگی وجود داشت.  %9/22سال بود و در  2/4میانگین مدت زمان ابتال مجرد بودند. %01متأهل و  %91ه کنترل گرو

و  Iمبتال به چاقی درجه  %9/02افزایش وزن و  %3/64وزن نرمال،  %9/22براساس شاخص توده بدنی در بیماران مبتال به پسوریازیس، 

بودند. براساس آزمون آماری کااسکوئر، اختالف  Iمبتال به چاقی درجه  %4/0اضافه وزن و  %3/34ن نرمال، وز %3/64در گروه کنترل، 

(. براین اساس در بیماران مبتال به p<10/1آماری معنی داری بین شاخص توده بدنی درگروه های مورد مطالعه وجود داشت )

( در مقایسه با گروه کنترل بیشتر 9/34-31) I( و چاقی درجه 25-9/29بدنی پسوریازیس، فراوانی بیماران با اضافه وزن )شاخص توده 

بود  0/24و در گروه کنترل  98/29پسوریازیس  به بیماران مبتال در بدنی توده میانگین شاخص هایافتهبوده است.همچنین با توجه به 

ه بدنی در گروه بیماران مبتال به پسوریازیس باگروه براساس آزمون آماری تی اختالف آماری معنی داری بین میانگین شاخص تودکه 

 (.p <10/1کنترل نشان داد )

بعنوان عامل خطر  برای  بیماری  تواندیمافزایش وزن  رسدیماین مطالعه، به نظر  هاییافتهبراساس  نتیجه گیری:بحث و 

با تعدیل این عامل   سندرم متابولیک را افزایش دهد و وابسته به هاییماریبریسک ابتال به  تواندیمپسوریازیس مطرح باشد که خود 

 ناشی از آن شد. هایینههزباعث کاهش ریسک ابتال به بیماری و  توانیمخطر 

 شاخص توده بدنی، پسوریازیس، چاقی :کلمات کلیدی
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 نرمال نوزادان مقابل در چاق نوزادان دندان اولین رشد زمان مدت  مقایسه
 

 نژاد نیک الهام دکتر: نویسنده

 ایران،  ارومیه،  ارومیه پزشکی علوم دانشگاه،  دندانپزشکی دانشکده:  آدرس

Dr.niknejad@gmail.com 

 نوزادان مقابل در بودند آمده دنیا به وزن اضافه با که نوزادانی دندان اولین رشد زمان مدت بررسی مطالعه این انجام از هدف : مقدمه

 . باشدیم نرمال

 که بوده نوزادان 286 آن برای شده گرفته نظر در نمونه حجم و بوده ارومیه شهر در شده متولد نوزادان شامل آماری هجامع: کار روش

 با نهایت در و گرفته قرار گیری اندازه مورد نوزادان دندان اولین رشد زمان مدت. شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش به

 تحلیل و تجزیه به  میر کاپالن آزمون و  SPSS  افزار نرم وسیله به و آوری جمع اطالعات،  هشد طراحی هاییستل چک از استفاده

 . پرداختیم هاداده

 از بیشتر) چاق یا وزن اضافه با نوزاد 56 و(  کیلوگرم5/4 از کمتر) طبیعی وزن با نوزاد 231  مطالعه مورد نوزاد 286 بین از: هایافته

 همچنین. بودند دختر مابقی و پسر نوزاد( %4/52)051 ارومیه شهر در شده متولد نوزاد 286 بین از. اندبوده آمده دنیا به(  کیلوگرم5/4

.  بودند وزن اضافه دارای بودند دختر که نوزادانی از %8/22 که درحالیست این بوده وزن اضافه دارای نوزاد پسران گروه از 7/06%

 آمده دنیا به طبیعی وزن با فوق مطالعه در کننده شرکت نوزاد 286 از نوزاد 231 در داننوزا دندان اولین رشد زمان مدت میانگین

 ± 83/1  برابر بودند آمده دنیا به چاق یا وزن اضافه با که نوزادی 56 برای مقدار این همچنین و بوده ماه 465/7 ± 04/1 برابر اندبوده

 وجود داری معنی اختالف آماری نظر از دوگروه این نوزادان دندان اولین شدر زمان مدت میانگین بین که است شده گزارش ماه 70/8

 .باشدیم123/1 برابر آن داری معنی سطح که داشته

 یا وزن اضافه با که نوزادانی از زودتر بودند آمده دنیا به طبیعی وزن با که نوزادانی داد نشان فوق مطالعه نتایج: گیری نتیجه و بحث

 . گرددیم نمایان دندانشان اولین اندآمده دنیا به چاق

 طبیعی نوزاد،  چاق نوزاد،   دندان رشد،  زمان مدت: کلیدی کلمات
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بر سطح لپتین و وضعیت اشتها در افراد چاق: کار آزمایی بالینی تصادفی و دو  1یاری اسیدهای چرب امگا تاثیر مکمل

 سویه کور

 

 4 یمبصرمجید  ،3 یمیرح استادعلیرضا  ،2 شکیب خواجهیاسر  ،*0 اهویپ اللهنویسندگان:  
 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یپزشک علوم دانشگاه ه،یتغذ دانشکده ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یمیوشیب و هیتغذ گروه3

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یپزشک علوم دانشگاه ه،یتغذ دانشکده ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یمیوشیب و هیتغذ گروه2 

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یپزشک علوم دانشگاه ه،یتغذ دانشکده ،یمیوشیب و هیذتغ گروه3 

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک دانشکده غدد، گروه4 

llllpayahoo44@gmail.com 

 

گردد. تعادل انرژی چاقی بعنوان شایعترین مشکل سالمتی، بواسطه عدم تعادل بین دریافت و مصرف انرژی ایجاد میو هدف:  سابقه

های بافت چربی پپتیدی است که اساسا توسط سلولگردد. لپتین هورمون پلیهورمونی، تنظیم میو های عصبی در بدن بوسیله پیام

-شود، در نتیجه لپتین نمیکند. در افراد چاق، حالتی بنام مقاومت لپتینی مشاهده میترشح شده و اشتها و دریافت غذا را تنظیم می

اند عملکرد خود را اعمال کند. عوامل غذایی موثر بر بیان ژن و ترشح لپتین،  راهکار موثری در تنظیم انرژی مصرفی و تعدیل اشتها تو

بر  3یاری اسیدهای چرب امگا از جمله این عوامل غذایی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مکمل 3است. اسیدهای چرب امگا 

 تها در افراد چاق انجام شد.سطح لپتین و وضعیت اش

کیلوگرم بر مترمربع و باالتر، در  31فرد چاق با نمایه توده بدنی  61این مطالعه کار آزمایی بالینی دوسوکور، بر روی : هاروش مواد و 

داخله روزانه نفری تقسیم شدند. گروه م 31در شهر تبریز انجام شد. افراد حائز شرایط بصورت تصادفی به دو گروه  0391-0390سال 

گرم میلی 31( و گروه کنترل روزانه یک قرص محتوی DHAگرم میلی EPA +021گرم میلی 081)حاوی 3دو قرص یک گرمی امگا 

های خون ناشتا جهت بررسی تغییرات لپتین سرمی هفته بود. در ابتدا و انتهای مطالعه، نمونه 4نشاسته دریافت کردند. طول مداخله 

(، در ابتدا و انتهای Visual Analogue Scaleهای مشخصات عمومی و بررسی وضعیت اشتها )مچنین پرسشنامهجمع آوری شدند. ه

زوجی به منظور بررسی تغییرات قبل و بعد در هر گروه و -از آزمون تی ها،داده مطالعه برای افراد تکمیل شدند. پس از بررسی نرمالیته

ویتنی برای -های نرمال و آزمون منها با تعدیل بر روی متغیرهای پایه برای دادهگروه تحلیل کوواریانس برای بررسی تغییرات بین

 دار تعریف شد. معنی 15/1کمتر از  pهای غیرنرمال استفاده شد. مقادیر داده

، 3چرب امگا  (. همچنین مکمل یاری با اسیدهای<15/1pداری یافت )سطح لپتین سرمی در گروه مداخله افزایش غیر معنیها: یافته

 (. تغییرات آماری معنی داری در گروه کنترل مشاهده نشد. p=134/1منجر به افزایش معنی دار احساس سیری در پایان مداخله شد )

-های چربی میبا اثر بر بیان ژن لپتین و افزایش ترشح آن و تنظیم پیام سیری در بافت 3اسیدهای چرب امگا  گیری:بحث و نتیجه

گذار باشد. مدت زمان کوتاه مطالعه می تواند توجیح کننده عدم افزایش معنی دار لپتین زایش مصرف انرژی دریافتی تاثیرتواند در اف

های جمعیتی چاق قابل توصیه است. با این ، استفاده از آنها در گروه3های امگا سرمی باشد. با در نظر گرفتن اثرات زیستی مفید مکمل

 گردد. تر در جهت تایید نتایج بدست آمده پیشنهاد میر با مدت زمان طوالنیوجود انجام مطالعات بیشت

  ، چاقی، لپتین3اسیدهای چرب امگا کلمات کلیدی: 
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Exploring the Barriers to breast-feeding in obese women in a qualitative Approach 

 

Authors: Fatemeh Moghaddam Tabrizi , Moloud Radfar2 
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Background: Obese women are less likely than normal weight women to initiate breast-feeding and are 

more likely to stop breast-feeding earlier. The present study was conducted to explore factors that influence 

breast-feeding practices in obese women. 

Aim: To explore the factors that influence breast feeding practices in obese women. Specifically (a) to 

identify the barriers to breast-feeding and reasons for introducing formula and/or stopping breast-feeding, 

and (b) to explore the women's attitude and lived experiences of present breast-feeding social supports. 

Methodology: A qualitative approach was used. Semi-structured interviews were chosen for this study. 32 

obese women at 8-12 weeks following birth.  

 Interviews took place in a private room in heath center (no:6) when participants were referred to check out 

their babies growth and development during 2014. Each interview was tape-recorded with the patients’ 

permission and transcribed verbatim. The data were analysed using thematic analysis. 

Findings: All the women in this study had a BMI between 30 and 46 kg/m2 at the start of pregnancy. All the 

women confirmed that, at the time their babies were born, they intended to exclusively breast feed for at least 

3 months. However, all had stopped breast-feeding or had introduced formula feeding. Three major themes 

emerged from the data analysis: the impact of birth way adversity, embarrassment and a lower social support 

for breast-feeding. Impact of birth way: Majority of women had given birth by caesarean caused to be 

deprived first hour initiation of breast feeding. Several women explained that they felt embarrassed to breast 

feed in front of others because of their obesity. Since the privacy was not availed in hospital, public even at 

home. 

Some of the women revealed that they were confused regarding the physical size and were worried whether 

they can overcome to breast feeding with a huge breast. They were deprived to receive any practical support 

when they were struggling to overcome difficulties. 

Conclusion: Midwives should be conscious of the presence of complications with maternity during post 

partum in obese women, such as caesarean delivery, physical and emotional difficulties. They should be 
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aware that busy postnatal wards and missing privacy of the women, and a lack of confidence regarding milk 

supply would affect the breast feeding practice in this group. 
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Association between maternal obesity and overweight among children aged 2-5 in Shiraz 
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Background and Aim: Increasing prevalence of childhood obesity has become a global problem. The aim 

of the current study was to determine obesity and overweight in children (2-5 year olds) and its association 

with maternal obesity in Shiraz. 

Materials and Methods: This Case control study was conducted on tree hundred 2-5 year olds of Shiraz  

kindergartens and their parents in 2014. Height, weight, and BMI of the subjects were measured using 

standard methods. In the children, BMI of 85-95 percentile were taken as overweight and BMI≥95 percentile 

for age and sex were accounted as obese. Regarding parents, BMI of 25-29 were considered as overweight 

and BMI≥30 as obesity. The obtained data was analyzed by means of SPSS software (V: 16) at the 

significant level of α=0.05. 

Results: According to data analyze, prevalence of overweight and obesity in children of mothers with 

normal BMI were 11.8%, but in those having overweight and obese mothers it was 19%. It was found that 

there was a significant positive association between children’s BMI and that of their maternal obesity 

(r=0.11, r=0.12, P<0.05). Odds of obesity in children of mothers with overweight and obese (3.6 ;1.5-8.3), 

and in children of mothers with normal BMI were ( 1.1 ;1.2-2.6). 

Conclusion: Given the significant and positive correlation between children's and their mother’s obesity, it is 

important to educate mothers to improve their eating patterns and life styles for weight control in their 

children, particularly in those having obese members. 

Key Words: Obesity; Overweight; Children; Body mass index; Maternal obesity 
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Objects: The prevalence of obesity among children is high and is increasing. We know that obesity runs in 

families, with children of obese parents at greater risk of developing obesity than children of thin parents. 

Although childhood obesity may have detrimental consequences self-esteem and social interaction of 

children, the prevalence and magnitude of this problem is controversial.  

Participants and Methods: In this study the relation between being overweight and social interaction, 

educational attainment and self esteem were examined.  The participants of this study were 165 children (85 

were girls and 80 were boys, aged 8- 9) who were randomly selected from 4 schools in Urmia city, all were 

in second and third years of primary school. The Self-perception Profile for Children was completed by 

them, and their height and weight were measured.  

Result: Obese children had significantly lower perceived athletic competence, physical appearance, and 

global self-worth than their normal weight peers. Overweight girls were more likely to be socially isolated 

and to be peripheral to social networks than were overweight boys. In terms of prevalence, 1 of 3 obese boys 

and 2 of 3 obese girls had low appearance competence, and 10% and 20%, respectively, had low global self-

esteem.  

Conclusion: Obesity impacts the self-perception of children, especially in girls, but in selected areas of 

competence. Obese children are at particular risk of low perceived competence in sports, physical 

appearance, and social interaction. In addition, obese children with decreasing levels of self-esteem 

demonstrate significantly higher rates of sadness, loneliness, and nervousness and are more likely to engage 

in high-risk behaviors.  

Key words: child obesity, self-esteem, athletic competence, physical appearance, body dissatisfaction, social 

interaction  
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Background: During the last decades, many lifestyle behaviors including, dietary patterns, and health 

behaviors related with life style have changed the pattern of asthma and other respiratory disorders across the 

world, particularly in developing countries. The present study aimed to investigate the association between 

antibiotic exposure and the risk of developing childhood asthma at 2-8 years of age. 

Methods: A cross- sectional study was undertaken among children aged 2-8 years old between March and 

September 2010 in the Urmia district in the northwest of Iran. The patients were new case doctor-diagnosed 

asthmatic children based on Global Initiative for Asthma criteria (n=207), and the controls were children 

without respiratory symptoms (n=400) selected by frequency matching by age and gender. Data including 

hours of watching television and hours of computer or video  game playing during a normal day (24 hours)  

was collected by a validated and reliable questionnaire (phase three environmental ISSAC questionnaire), 

which was completed by interviewing parents/guardians . 

Results: According to our results , children  who watched more than 3 hours of TV a day were significantly 

higher odds of having asthma as children who watched less than 1 hours(adjusted  OR 1-3 hours, 1.13; 95% CI, 

0.57-2.24; p=0.71, OR 3-5 hours ,2.71 ; 95%CI 1.31 -5.6 ;p =0.007 , OR 5 hours or more 3.57 ;95%CI 1.65- 

7.7;p=0.001). Children who spend 2 hours or more of computer or video games a day were significantly 

higher odds of having asthma as children who had less adjusted  OR less than 1 hours  ,1.4; 95% CI, 0.8-2.40; 

p=0.24, OR 1-2 hours ,0.78 ; 95%CI 0.4 -1.64 ;p =0.0.51,   OR 2 hours or more 2.42; 95% CI, 1.2-4.95; p=0.01). 
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Conclusions: Our study suggests that sedentary the children's lifestyles were at greater odds of developing 

asthma than those who are more active however an additional confirmative study is needed. 

Key words:  sedentary’s lifestyles, watching television, computer game, childhood asthma, urmia, Iran  
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Background: The metabolic syndrome was recently defined by the Adult Treatment Panel III. Despite a 

lack of uniform definition of the syndrome in pediatrics, recent studies have shown that the syndrome 

develops during childhood and is highly prevalent among overweight children and adolescents .The 

prevalence and magnitude of childhood obesity are increasing dramatically. We examined the effect of 

varying degrees of obesity on the prevalence of the metabolic syndrome and its relation C-reactive protein 

levels in school  age  children in Shiraz. 

 

Methods: We studied 150 obese children beginning in 2010. Subjects were entitled if they were healthy, 

were between 6 and 10 years of age, and had a body-mass index (BMI), that exceeded the 97th percentile for 

their age and sex. Exclusion criteria were the known presence of diabetes and the use of medication that 

alters blood pressure or glucose or lipid metabolism. Twenty nonobese siblings of obese subjects (BMI, 

<85th percentile) and 31 overweight siblings (BMI, 85th to 97th percentile) were recruited as comparison 

groups. 

We administered a standard glucose-tolerance test , blood pressure , plasma lipid and  C-reactive protein 

levels. Levels of triglycerides, high-density lipoprotein cholesterol, and blood pressure were adjusted for age 

and sex. Because the body-mass index varies according to age, we standardized the value for age and sex 

with the use of conversion to a z score. 

Results: The overall prevalence of the metabolic syndrome was 34.6percent in moderately obese subjects 

and 45.8 percent in severely obese subjects; no overweight or nonobese subject met the criteria for the 

metabolic syndrome.  The prevalence of the metabolic syndrome increased with the severity of obesity and 

reached 50 percent in severely obese children. For each half-unit increase in the body-mass index, changed 

to a z score, was related with an increase in the risk of the metabolic syndrome among overweight and obese 

subjects (odds ratio, 1.55; 95 percent confidence interval, 1.16 to 2.08). C-reactive protein levels increased 

with increasing obesity. 
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Conclusions: The prevalence of the metabolic syndrome is high among obese children and adolescents, and 

it increases with worsening obesity. Biomarkers of an increased risk of adverse cardiovascular outcomes are 

already present in these children. Our results show a significant adverse effect of worsening obesity on each 

component of the metabolic syndrome, underscoring the deleterious effect of increasing BMI in this age 

group. 
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Background: The metabolic syndrome is one of the major public health issues of this century. It is a 

constellation of physical conditions and metabolic abnormalities, commonly occurring together, that 

increases an individual's risk for development of cardiovascular disease. If the current trend continues, the 

premature deaths and disabilities resulting from these conditions will increase the financial burden in 

developed and developing countries. This study examines the relationship between metabolic syndrome and 

myocardial infarction in hospitals of Urmia University of Medical Sciences. 

Methods: In a case-control study population consisted of 86 patients with heart failure that were hospitalized 

in cardiac center of University of Medical Sciences. FBS, triglycerides and HDL, waist circumference and 

blood pressure, height and weight were examined. Data collection Data analysis Data were analyzed using 

SPSS statistical software. 

Results: In this study of 86 female patients with myocardial infarction, 28 patients (38.4%) were 1.2% of the 

patients were single, 58 patients (67.4%) were with features of metabolic syndrome and 28 patients (32.6%) 

were not. Among the component conditions, congestive heart failure in family members, gender, age, 

education level, drug administration and BMI were independently and significantly related to MS. There was 

no significant difference between marital status, occupation, education, housing, income, previous history of 

heart disease patients, PCI, LDL, previous drug use, type of infarction, ejection rate and the living location 

with the syndrome. In terms of survival, because none of the subjects in the study period had expired, this 

level   was not measurable. (P > 0.05)  

Conclusion: The characterization of risk factors, especially continuous variables, as dichotomous will 

underestimate risk and decrease the magnitude of association between MS and MI .Life style changes, proper 

diets, physical activity, and weight and hypertension control, should be considered, especially in women. 

Keywords: Incidence, Survival, myocardial infarction, metabolic syndrome, Urmia 

Study of Prevalence and the Survival Rate in Myocardial Infarction Patients with or without Metabolic 

Syndrome in Educational Hospitals in Urmia University of Medical Sciences  
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Background: In recent decades, the prevalence of obesity among adolescent has risen worldwide. Obesity 

has been reported in developing countries undergoing nutritional transition and in developed countries. 

Stress had been reported associated with the development and maintenance of adolescent overweight and 

obesity.  

Objective: The objective of the study is to determine the mean difference of stress score with overweight 

and obesity amongst Iranian adolescents residing in Malaysia.  

Materials and methods: 161 respondents aged 14 to 18 years old whom were attending Iranian school in 

Kuala Lumpur, Malaysia were involved in this cross sectional study which was conducted in 2013. The 

respondents were randomly selected from the list of students aged 14 to 18 years enrolled in the Iranian 

schools using random number table. Self-administered questionnaire was employed in the study. The 

questionnaire consists of socio demographic information of respondents and DASS21 questionnaire were 

used to assess stress of the respondents. The weight and height of respondents were taken with SECA 

weighing with height equipment. The data was analyzed using SPSS version 21. 

Results: The result showed that prevalence of overweight and obesity among Iranian adolescents studied 

was 49.7%. The study revealed that the mild level of stress amongst adolescents was 13.1% and moderate 

was 3.8The study also showed that there was a significant difference between mean score of stress with 

overweight and obesity (t=4.72, P=0.001 and 95%CI = 4.79 – 1.95) . With regards of gender, only male 

adolescents showed significant difference between mean score of stress with overweight and obesity (t=5.31, 

P=0.001, 95%CI = 6.28 – 2.86. 

 Conclusion: Iranian adolescents aged 14 to 18 years old showed significant difference between mean score 

of stress and status of Body Mass Index.   

Keywords: Adolescents, BMI status, overweight & obesity, stress, Iranian. 
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Background: This study aimed to determine whether motivational interviewing (MI) could change dietary 

habit and body mass index (BMI) in obese/overweight women. 

Methods: A cluster-randomized controlled study was performed in four health centers in Qazvin, central 

Iran. In total, 327 obese/overweight women were selected by a multi-stage sampling method and randomly 

assigned into control and experimental groups. Food frequency (using questionnaire; FFQ), BMI, and 

metabolic markers including blood pressure, total serum cholesterol and fasting blood glucose levels were 

measured in all participants. Data were collected twice (before and one year after the MI interventions). Data 

were analyzed using student t-test, and Stepwise Linear Regression. 

Results: There was a significant increase in daily consumption of dietary fiber, whole grain products, fruits 

and vegetables in the MI group (P<0.05). The consumption of meat product, total fat, saturated fat, 

carbohydrate and total energy intake were also significantly reduced after MI intervention (P<0.05). As a 

result, body weight and BMI were significantly reduced in the intervention group compared to the control 

group (P<0.05). 

Conclusion: MI is suggested to be an effective strategy to change life style and reduce BMI in 

overweight/obese women in the long term. This effect needs to be further investigated in different gender 

and age populations. 

Keywords: Motivational interviewing, Obesity, BMI, Dietary intake, Women 
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Introduction: Adolescence is one of the critical periods of growth which is increased the growth velocity. 

Overweight and abdominal obesity in adolescence increases the risk of metabolic syndrome, even 

independently from adulthood obesity. The aim of this study was to determine the abdominal obesity in high 

school girls in Urmia city in 2014. 

Methods: This cross-sectional study was carried out in 2014 on 3359 primary and secondary high school 

students in Urmia city. The research questionnaire was approved by vice chancellor of research of UMSA 

and Office of Education. Data was collected through a multi-stage sampling, interviews and anthropometric 

measurements. Data were analyzed by SPSS V20 software and using independent t-test, one-way ANOVA 

and Pearson correlation. Waist-to-hip ratio (WHR) was calculated and WHR greater than or equal to 95th 

percentile were considered as abdominal obesity.  

Results: In this research, (%30.4)1022   primary and (%69.6)2337 secondary high school students of Urmia 

city were studied. In this study the rate of abdominal obesity in high school girls of urmia in first and second 

period was 6.3 and 8 percent, respectively. The analysis showed that with the increase of age, WHR was 

significantly reduced (p<0/001). The WHR in primary high school students (SD=0/065 , Mean=0.85), was 

significantly greater than the secondary schools (SD=0/063 , Mean=0.83), (p<0/001). WHR in Region2 

(SD=0.052, Mean=0.85) was greater than region1 (SD=0.07, Mean=0.82). WHR had significant difference 

between fields of schooling, as in humanism students (SD=0.09, Mean=0.83) was significantly higher than 

mathematics (SD=0.06 and Mean=0.81) (p=0.13). 
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Conclusion: According to findings of this study the rate of abdominal obesity was increased by age and was 

higher in humanism students and need to interventions to prevent. 

Keywords: abdominal obesity, girls 
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The global rise in the incidence of obesity cannot be explained only by lifestyle changes, the rise in the 

exposure to industrial chemicals are considered to have an important role in this regard. Of special concern is 

the exposure of pregnant mothers and young children to obesogenic chemicals. We conducted a systematic 

review on the experimental and human studies in this regard.  

Multiple international databases were searched for relevant literatures.Two independent reviewers identified 

relevant papers in several steps with no time or language restrictions. 

Our findings propose that the effects of exposure to some chemicals are of crucial importance during 

developmental phases of life, when preprogramming for an adipogenic outcome may occur. Prenatal or 

early-life exposure to some substances as endocrine-disrupting chemicals (EDCs) might modify the 

epigenome of multipotent stromal stem cells, biasing them to the adipocyte lineage at the expense of bone. 

Hence, humans exposed to obesogens during early life might have an altered stem cell compartment, already 

preprogrammed for an adipogenic outcome. 

The commonest chemicals studied as possible obesogens include diethylstilbestrol (DES), bisphenol A 

(BPA), phthalates, organotins, polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), polyfluoroalkyl chemicals (PFCs), 

organochlorine (OC) pesticides, and polychlorinated biphenyls (PCBs) and some solvents caused weight 

gain, and it is proposed that these chemicals were interfering with weight homeostasis by changing weight-

controlling hormones, modifying sensitivity to neurotransmitters, or altering the sympathetic nervous system 

activity. 

By considering the adverse transgenerational effects of obesogen chemicals on human health, the global 

obesity epidemic should be considered as a multifactorial complex disorder warranting the emphasis of 

public health interventions for environmental protection, notably for pregnant women, infants, and young 

children. 
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Introduction: Obesity and over weight are one of the must dangerous risk factors for many of diseases and 

in recent years prevalence of those increased in many of countries significantly.in order to high prevalence of 

vitamin D deficiency and epidemic obesity, there is some evidence show that there is a revers relation 

between serum level of 25 hydroxy vitamin D and “BMI”. The purpose of this study is scrutiny response to 

treatment vitamin D deficiency in children who have obesity and over weight. 

Materials and methods: in this study 60 children aged 5 to 15 years old how have BMI≥85% that visiting 

pediatric clinic of Motahari hospital entered. we checked level of 25(OH) vit D – ca-1 – PTH – P – alk-p 

after 8 hours fasting  and then according to intensity of vitamin D deficiency ,amp vitamin D 300000 to 

600000 unit prescribed and all parameters checked after 1 month again and results after and before 

medication compared and analyzed. 

Results: of 60 children in study include 49 children (81.7%) were over weight and 11 children (18.3%) were 

obese, all had vitamin D deficiency that after therapy intervention only 35% got normal level and 65% still 

have deficiency .average level of vitamin D in girls were lower than boys. average level of vitamin D in 

patients after and before intervention in each two groups raised significantly.(over weight P=0.000 and 

obesity p=0.016).whereas, there was no significant statistical differences in compared with mean changes of 

level of vitamin D between two groups after and before intervention.(p0.680).the average level of 

parathyroid hormone in patients after and before intervention in over weight group reduced 

significantly.(p=0.000)but in obese children group there was no significant statistical change.(p=0319).in 
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comparison mean changes of level of parathyroid hormone between two groups before and after intervention 

there was significant statistical differences.(p=0.65) .mean level of phosphor in each two group after 

intervention increased, but this is not a significant statistical increase. Mean level of alkalin-p calcium in 

each two group after intervention has been reduced, but this reduction was not significant statistically. 

Discussion: in our study all children who were over weight have vitamin D deficiency somehow that after 

medication more than half of them still have deficiency and did not get normal level. this results need our 

more paying attention to obesity of children and vitamin D deficiency in our society. 

Key words: obesity, vitamin D deficiency, BMI, children, respond to medication  
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Background: Adolescents’ physical activity decreases from the stage of childhood to adulthood.  

Objective: This study was addressed explaining of adolescents’ Insufficient Physical Activity (IPA) and its 

related factors. 

Subjects: 1201 adolescents in quantitative phase and 25 adolescents in quantitative phase. 

Methods: An explanatory sequential mixed methods design with follow up explanations variant were used, 

and it involved collecting quantitative data (1201 adolescents) first and then explaining the quantitative 

results with in-depth interviews and written narrative (25 adolescents) during a qualitative study. 

 Results: The quantitative results showed that 98.8% of adolescents do not have recommended physical 

activity. Five themes were extracted in qualitative phase including the inhibitory effect of the school 

environment and the peers, the inhibitory effect of the family environment, Lack of availability and cultural 

barriers for the presence of girls in the community, the effect of self-feeling and self-understanding, Physical 

and mental exhaustion and permutation. According to the qualitative findings of the study the physical and 

mental exhaustion expressed the fact that although adolescents had an unfavourable sense of IPA, they were 

under effects of the intrinsic and extrinsic factors. 

Conclusion: The comparison of these themes indicates that this behavior is imposable but not optional.  

Keywords: insufficient physical activity, mixed methods research, Sequential Explanatory Study, 

adolescents, Iran 
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 Background: Obesity is currently affecting people all over the global. The problem of overweight and 

obesity groups at risk, such as children and adolescents threatens our country too. The aim of this study was 

to probe one of the obesity risk factors such as fast food on the health of adolescents. The Increase in fast 

food consumption in recent years has left negative impacts on the youth. Accordingly, recognition of reason 

and the level of fast food consumption and its effects on the health of children and adolescents are more 

important. 

Methods: This descriptive and analytical study was conducted among 471 general students (261 boys and 

210 girls) aged 11-15. Also, multi-stage sampling was performed. The questionnaire included: Causes and 

the extent of use of fast food, physical activity, family situation and anthropometry factors that were 

measured by the nutritionist. The data collected was analyzed using SPPSS19 software.   

Results:  The result of this study illustrates the level and relevance of consumption of fast food to family 

literacy, economic situation, parent’s occupation, branch eating frequency and paucity of nutritious food in 

family. The study revealed that 7.15% were in the vicinity of BMI obesity grate 1, 29.3% were overweight, 

6.48% normal and the rest were thin. Also the 2.28% of obesity and overweight students surveyed were 

boys. In this study, 3.36% of the adults declared that they had eaten fast food in the previous week. Weekly 

consumption of fast food was as follows: 29.4% sandwiches, 22.4% snack, 15.9% Hamburger, 14.8% pizza, 

9.4% hotdog, 8.1% chicken nugget. 

Conclusion: By comparing today’s weight of the adolescents with the last year, we can conclude that 

students who ate fast food more than twice a week had a 74% chance of being subject to obesity. The 

finding; show that complications of fast food consumption are revealed in the youth and that non-epidemic 

diseases spread among the youth every day. Therefor it’s necessary to probe other factors paving the way for 

obesity. 

Keywords: Fast food, healthy, obesity 
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Background and objective: Obesity as the low-grade inflammatory state, associates with  

changes in production of adipokins that may be affected on the lipid metabolism in human. Resistin, as an 

adipokins, secretes by adipocytes and has been proposed to link obesity with insulin resistance. The aim of 

this study was to evaluate serum levels of resistin and lipid profile in normal weight and different grades of 

obese Iranian women. 

Materials and methods: The current cross-sectional study was carried out on 149 non-diabetic women, 

including 33 normal weight (BMI<24.9 kg/m2) and 116 overweight and different grades of obesity (BMI>25 

kg/m2) with age range of 15-49 years. Serum levels of resistin, fasting blood glucose and lipid profile were 

measured by using RIA, glucose oxidize and enzymatic methods, respectively. 

Results: Serum mean resistin had increased with obesity. Resistin levels showed a significant positive 

correlation with BMI, waist, hip and MAC circumferences (r=0.448, r=0.429, r=0.417, r=0.352; p<0.001) in 

all groups, respectively. It had a positive correlation with TC (r=0.244,p=0.014), LDL-C (r=0.268,p=0.011), 

TG (r=0.296,p=0.006), LDL-c/HDL-c ratio (r=0.236,p=0.017) and CRP (r=0.392,p=0.001) in all groups. 

Based on resistin<2.89 index, 8 women showed the highest resistin value in all groups. Results of multiple 

linear regression analysis indicated that, hip size and LDL-c level showed the highest effect on resistin level 

variations.  

Conclusion: Results indicated that, elevated unfavorable lipid profile and resistin level had a closed 

correlation with BMI. It suggested that control of hip size and LDL-c level may be effective on control of 

resistin linked to obesity in non-diabetic Iranian women. 

Keywords: BMI, Resistin, Obesity, Anthropometric indices, Lipid profile. 
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Background: A recent review reported that childhood obesity, which is one of the early life risk factors, 

predicts adult obesity; weight gain after mid-childhood can result in greater adverse effect on later risk 

factors of cardiovascular diseases. Childhood obesity can also adversely affect almost all organ systems, 

bringing serious physiological and psychological consequences. To ensure the healthy development of 

children, parents do have vital roles. Parental feeding style, which refers to the specific parental techniques 

or behavior to influence the food intake of children, can be a major factor in explaining how parents 

influence the children’s diet and even their body weight. The purpose of this study was to determine of 

relationship between parental feeding style and body Weight Status of preschool-aged children. 

Methods: In this cross - sectional study, 62mother/child were studied using convenience sampling method. 

The research environment was Besat Hospital in Hamadan in 2015. The data collection tool was standard 

questionnaire of parental feeding style (PFSQ) (emotional feeding, instrumental feeding, 

prompting/encouragement to eat and control over eating). The data were analyzed using SPSS version 18, 

descriptive and analytic statistics. 

Result: The mean (standard deviation) scores of parental feeding style questionnaire in domains 

Instrumental feeding, Emotional feeding, Control over eating and Prompting or encouragement to eat 

respectively were 2.58 (0.56), 2.31 (0.70), 3.82 (0.50), 3.67 (0.64).there were significant relation between 

domains feeding style questionnaire with BMI(p<0.001).    

Conclusion: Maternal behaviors influence a child’s body weight status. Because children learn by patterning 

what is modeled for them, these behaviors could influence the child’s current BMI-for-age percentile and the 
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child’s future body weight status. To help prevent early onset childhood obesity greater understanding of the 

role of parental feeding style and maternal behaviors is needed. 

Keywords: Parental feeding style, Childhood, obesity 
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Objectives: In the twenty-first century obesity is a major health problem in children and adult population, 

and causes a group of complications as metabolic syndrome. Metabolic syndrome is a group of risk factors 

of overweight and obesity that increases the chances of diabetes, cardiovascular disease, stroke and 

peripheral vascular disease. Non Alcoholic Fatty liver disease, "hepatic manifestation of metabolic 

syndrome", is the most common chronic liver disease in Western world with a prevalence of 20 to 30 

percent. Weight loss and normal body weight in combination with high fiber diet, are effective in prevention 

of metabolic syndrome progression and its complications such as coronary artery disease and diabetes. 

Ramadan Fasting and proper nutritional principles are useful way to nutritional habits correction and weight 

loss. This study investigate the effects of diet on metabolic indicators, body mass index and steatohepatitis in 

obese women with metabolic syndrome that fasting during Ramadan. 

Methods: This cross-sectional study was done on overweight and obese women referred to the maternal and 

childhood obesity research center. Fatty liver disease was identified by ultrasonography and metabolic 

syndrome blood test was done. Metabolic syndrome serum markers and severity of fatty liver, before and 

after Ramadan fasting was compared. Data analysis was done using paired t-test and Pearson correlation 

coefficient. 
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Results: 37 women with mean age of 41.4±7.79 years were studied. 15 women had grade I fatty liver 

disease, 17 women had grade II fatty liver disease and 5 women had grade III fatty liver disease. Severity of 

fatty liver disease before and after the Ramadan fasting did not have significant difference (Sig = 0/109). The 

results showed that cholesterol levels (p = 0/001), HDL cholesterol (p = 0/008) and LDL cholesterol (p = 

0/008) at the 95% confidence level and hip circumference at the confidence level of 90% were significantly 

decreased and WHR at the 90% confidence level was significantly increased. The waist and hip 

circumference and serum TG level in these women were decreased insignificantly. BMI, WHR, weight, FBS 

and the Insulin level increased after fasting but only the insulin level increases was statistically significant. It 

should be noted that both the waist and hip circumference ratio was reduced, but WHR was increased 

because the in hip, relative reduction was more. 

Conclusions: In this study the Ramadan fasting lowers cholesterol, HDL, LDL, TG, waist circumference and 

hip circumference and increased BMI, WHR, weight, FBS, the Insulin level. The results of this study were 

inconsistent with previous studies in some of the discussed variables .This question is probably resulting 

from the nutritional and cultural differences in different cities. Also it is worth mentioning that incorrect diet 

will get negative result from Ramadan fasting. 

Keywords: Diet, metabolic syndrome, Ramadan, fatty liver, obesity, overweight 
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Introduction: Obesity plays a key role in the development of obstructive sleep apnea and obesity 

hypoventilation syndrome and Asthma are more common and often harder to treat in the obese population, 

Obesity affects various resting respiratory physiologic parameters, such as compliance, neuromuscular 

strength, work of breathing, lung volumes, respiratory resistance, responsiveness to methacholine spirometric 

measures all changes in respiratory parameters to culminate lung diseases  

Method: A search in the medical literature from 2000 and onwards was carried out through Medline and 

Embase for publications on obesity, in combination with Medical Subject Heading (MeSHs) words related to 

resoiratory physiology were done. 

Result: all studies show Obese patients tend to have Total respiratory system compliance reduction in vital 

capacity (VC) and forced expiratory volume in 1second (FEV1) higher respiratory rates and lower tidal 

volumes. Lung volumes tend to be decreased, especially expiratory reserve volume (ERV). Marked 

reductions in expiratory reserve volume may lead to abnormalities in ventilation mismatch  with closure of 

airways in the dependent zones of the lung and ventilation perfusion mismatch Obesity is characterized by a 

stiffening of the total respiratory system  which is due to a combination of effects on lung and chest wall 

compliance Respiratory resistance is increased in the obese indicating that airway caliber is reduced 

throughout the tidal breathing cycle .Tidal volumes are often reduced in severe obesity, and breathing 

follows a rapid, shallow pattern Mild hypoxemia and increased alveolar-arterial oxygen difference that may 

be related to obesity-hypoventilation syndrome are frequently reported there is association between obesity 

and airway hyperresponsiveness, a characteristic feature of the pathophysiology of asthma. Obese patients 

often have a thicker neck, smaller upper airway caliber, and poor neck mobility difficulties in intubation 

Gastroesophageal reflux disease that predispose to regurgitation and aspiration pneumonia .Obesity plays a 

key role in the pathogenesis of obesity hypoventilation syndrome (OHS). A BMI of more than 30 kg/m2 

together with daytime hypercapnia is required for the diagnosis of OHS. Many studies have focused on the 

effects of central adipose tissue, that to culminate metabolic and endocrine functions influence the central 

control of breathing. Chronic daytime hypoxemia and hypercapnia in OHS patients is associated with a high 

risk of developing pulmonary hypertension, right-sided heart failure, and corpulmonale and coronary 

diseases. Mortality and morbidity from OHS have been found to be much higher 
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Conclusion: Obesity presents with various respiratory problems and is associated with many medical 

comorbidities. treatment and prevention of obesity to reduce and minimize many medical and respiratory 

complications improvements in ERV Respiratory muscle endurance also improves and decreased dyspnea 

and mortality and morbidity. 

Key words: obesity, OHS, hyper responsiveness, spirometric measures 
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Background: Childhood obesity can be determined with BMI above the 95th percentile for children of the 

same age and sex. The prevalence of obesity has increased among children in recent decades. According to 

the researchers, obesity is associated with lifestyle factors such as physical activity patterns and some factors 

are involved in this issue, including age, gender, ethnicity, race, and socioeconomic status. Among the socio-

economic factors, parental education and occupation are two important factors that in some studies have 

created most difference in food intakes. Nowadays, nearly a quarter of children in developing countries at the 

age of five are obese or overweight, and this fact shows that Prevention of obesity should begin early in life, 

while there is little evidence on preventing obesity in children. So, the identification of modifiable risk 

factors is essential for effective interventions. The aim of this study was to determine the relationship 

between family factors such as level of education, employment and parent's income and BMI in high school 

students in Urmia city. 

Methods: This cross-sectional study was carried out in 2014 on 950 primary and secondary high school 

students in Urmia city. Data was collected through a multi-stage sampling, interviews and anthropometric 

measurements. The researcher prepared a questionnaire and licensed from Office of Education, then begins 
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the sampling. Data collected by completing questionnaires and measuring student height and weight. Data 

were analyzed by using independent t-test, one-way ANOVA and Pearson correlation.  

Result: The sample of this research included high school girl students in Urmia city who were selected by 

multistage sampling. The results showed that students' BMI increased significantly with increasing parent's 

BMI, parent's age, and allowance. Private room had caused a significant increase in BMI. Students BMI did 

not have statistically significant association with maternal age, maternal employment (employed and 

unemployed), mothers hours of work, mothers education, mothers time of watching TV and having PC, 

income, Fathers car. The results of this study showed that there was a significant positive correlation 

between parents BMI. 

Conclusion: In this study, parent's BMI, age of parents and allowance was determined as family risk factors 

of obesity in high school students in Urmia. Due to cultural differences in different parts of the country, 

studies in other cities in this area are necessary. 

Key words: obesity, overweight, body mass index, family factors 
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The global prevalence of obesity is predicted to increase between 30 and 80% by 2030, with the greatest 

disease burden in developing counties such as Iran. Obesity is routinely caused by lifestyle choices in which 

a poor quality yet high calorie diet and low levels of activity play major roles. The role of genetic variation in 

determining such differential susceptibility is unclear. As with other complex disease traits, while some 

candidate genes have been reported, the contribution of individual polymorphisms to pathogenesis may be 

small. There is increasing evidence that the prenatal environment acts through developmental plasticity 

which involves induced changes in the epigenetic regulation of non-imprinted genes and underlies 

differential risk of obesity and associated conditions including cardiometabolic disease and some cancers. 

This presentation will focus on the role of altered epigenetic processes in non-imprinted genes in humans and 

in animal models in determining differential susceptibility to obesity. There is substantial evidence in animal 

models that the early environment determines future disease risk and that induced changes in the epigenome 

are part of the causal process. However, research to apply the findings of animal studies to understand the 

role of epigenetics in human obesity and related co-morbidities is still in its early stages. Nevertheless, 

identification of periods of epigenetic plasticity after birth and demonstration that the epigenome can be 

manipulated by relatively simple interventions strongly support the feasibility of future therapeutic strategies 

to reverse the adverse effects of prenatal constraint on risk of disease throughout the life course. 
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Background & aim: A number of experimental studies have shown that not only the energy intake, but also 

the macronutrient composition of the diet may play an important role in lipid disturbances associated with 

obesity. The present study investigated the lasting effects of maternal supplementation with Low Fat-High 

Carbohydrate (LF-HC) or High Fat- Low Carbohydrate diet during pregnancy and lactation on the weight, 

serum glucose and lipid profiles of the male and female offspring at adolescence. 

Material & methods: Eight-week-old female C57BL/6 mice were randomly assigned into two isocaloric 

diet: LF-HC group (standard AIN93G diet: 20% of calories from protein, 64% from carbohydrate and 16% 

from fat) and HF-LC group (20% of calories from protein, 35% from carbohydrate and 45% from fat) during 

gestation and lactation. After weaning, all pups received standard AIN93G diet and killed at 6 wk. 

 

Results: Female offspring of HF-LC diet have lower serum triglycerides and weight at adolescence but 

higher serum HDL.C than LF-HC group.  

Table 1. Effects of maternal dietary composition on weight, serum glucose and lipid profiles in offspring at 

adolescence  

p value* LF-HC 

( mean±SD) 

HF-LC 

(mean±SD) 

Sex Variables 

<0.0001*  

 

0.9  

1.71±0.23  

1.28±0.32  

 1.28±0.12 

1.3±0.13  

Male 

 

Female 

Weight at birth 

(g) 

0.33  

 

0.002*  

21.3±1.2  

19.7±1.05 

21.9±0.79  

17.4±1.4 

Male 

 

Female 

Weight at adolescence  

(g) 

 0.95 

 

207.5± 81.3 

     177.1± 61.3 

205.4±51.9  

     146.1±16.5 

Male 

 

Serum TC  

(mg/dl) 
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0.18  Female 

0.9  

 

0.03* 

266.8± 132.8 

259.6±97.3  

271.3±69.6 

176.7±24.8  

Male 

 

Female 

Serum TG 

(mg/dl) 

0.71 

 

0.14  

111.2± 65.6 

 93.02± 51 

101.5±31.5 

62.9±20 

Male 

 

Female 

Serum LDL.C 

 (mg/dl) 

0.4  

 

0.006* 

        42.8±11.6 

31.8±10.4  

42.9±18.9 

48±9.5  

Male 

 

Female  

Serum HDL.C 

(mg/dl) 

0.26  

 

0.25 

283.8±32.8  

236±23.5 

        253±67.6 

218.7±33.1 

Male 

 

Female 

Serum glucose 

(mg/dl) 

       HF-LC: High Fat- Low Carbohydrate, LF-HC: Low Fat- High Carbohydrate 

       (p value* )Comparison between two groups of male and female valued by independent t-test 

Discussion and conclusion: maternal high fat-low carbohydrate consumption during pregnancy and 

lactation has more benefits than low fat-high carbohydrate diet on weight gain and lipid profiles of offspring 

at adolescence.  

Key words: isocaloric diet, pregnancy, lactation, adolescence 
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Introduction: The prevalence of obesity in adults is increasing worldwide, particularly in women in 

reproductive age. Maternal morbidity related to obesity is elevating, mainly by reason of, diabetes mellitus 

(prior or gestational), hypertension (prior or gestational), thromboembolic  diseases, respi-ratory disorders 

(asthma and sleep apnea),  cardiomyopathies, higher incidence of cesarean sections, and higher number of 

infections (especially urinary tract, surgical wound infections and endometritis).  There is a linear 

relationship between obesity and cesarean delivery. This study concludes the effect of maternal obesity on 

cesarean. 

Methods: Pub Med, Science Direct, Google scholar, were full text databases that we systematically searched 

during 2000-2015. We studied the relationship between maternal obesity and cesarean. We done this study 

by searching  the keywords of Obesity, Cesarean section, Reproductive outcome, pregnancy, Meta-analysis. 

In this review, we found forthy  studies and choosed Thirty-five  studies.  

 Results: Thirty-five  studies were included. The unadjusted odd ratios of acesarean delivery were 1.46 [95% 

confidence interval (CI): 1.34–1.60], 2.05 (95% CI: 1.86–2.27) and 2.89 (95% CI: 2.28–3.79) among 

overweight, obese and severely obese women, respectively, compared with normal weight pregnant women. 

Conclusion: This study showed a significant relationship between obesity and increased risk of cesarean 

delivery. Obese women are exposing in high risk, therefore needs to be managed properly during pregnancy. 

It is important that obese women counseled in the primary care clinics to reduce their weight. 

Keywords: Obesity, Cesarean section, Reproductive outcome, pregnancy, Meta-analysis 
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Background: Generally it is thought that high fat dairy consumption is associated with worse cardio-

metabolic status.  Recently some debates have aroused and there is some opposing evidence. More research 

is needed to illuminate the issue.    

Aim: The aim was to explore the relation between types of consumed milk and body mass Index (BMI) and 

Blood pressure (BP) status in Iranian children and adolescents.  

Methods and Materials: This nationwide study was done as a part of fourth survey of CASPIAN study. It 

was done in a nationally representative sample of 6-18 year-old students selected through multistage random 

cluster sampling. Demographic, physical activity (PA) level, screen time (ST), family, medical and infancy 

history and dietary data were gathered by a validated questionnaire. Anthropometrics and BP were measured 

according to standard protocols. Hypertension (HTN) and obesity/overweight were defined referring to the 

pediatric definitions. Type of milk was defined as non-pasteurized milk (NPM) which contains natural dairy 

fat and usually is considered as high fat dairy, and low-fat pasteurized and high-fat pasteurized milks 

(LFPM, HFPM) which contain un-intact dairy fat with different amounts. Binary logistic regression test 

(adjusted for confounder variables as sex, age, physical activity, screen time, BMI, waist– to-height ratio, 

wais–to-hip ratio, birth weight, infancy milk type, familial history of HTN, other nutrients consumption and 

frequency of dairy consumption) was used for the main analysis. Statistical analyses were done using SPSS 

software with p<0.05 as significance level. 

Findings: 13,486 students (75.6% urban) entered the study. Data from 6846 boys and 6640 girls with mean 

age (±SD) of 12.47 (3.36) years were analyzed. 26.7% of participants used NPM and 19.2% and 54.1% used 

LFPM and HFPM respectively. Systolic BP showed no significant relationship with type of milk (p=0.674). 

Results of logistic regression showed statistically significant  increase in risk of overweight /obesity  in users 

of PM in comparison to NPM consumers: LFPM had 0.41 (p<0.001) and HFPM  had 0.16 (p=0.01) increase 

in risk after adjusting for confounders. Also we found 0.63 (p=0/001) and 0.49(p=0/002) increase in risk of 
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diastolic HTN and diastolic and /or systolic HTN in HFPM consumers in comparison to NPM users 

respectively. There was no significant HTN risk enhancement in LFPM consumers. 

Conclusion: Our study results suppose that the quality of fat in milk (intact natural, un-intact) maybe more 

important than amount of it in relation to cardio-metabolic risk. The study suggests that natural dairy fat 

though high in amount is probably protective in this regard.   
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Background and aims: Many documents demonstrates relationship between high Body Mass Index and 

women anxiety and depression, but among our research now, there are not any evidence about postpartum; 

so this study describes relationship between women Body Mass Index (BMI) before pregnancy and their 

postpartum anxiety level.  

Methods: In this study, 54 primiparous women were selected randomly and their BMI before pregnancy was 

calculated. In postpartum also, the anxiety scale was measured by Spiel Berger questionnaire and entering 

data in SPSS softwere, was analyzed by Kruskal Wallis Test. 

Results: The mean anxiety level of underweight (BMI< 18.6), normal (18.6< BMI< 24.9) and overweight 

(BMI> 25) groups was orderly as follow: 41.5, 41.52 and 44.18. It seems more the average of BMI before 

pregnancy, more postpartum women anxiety level but it is not significant Statisticsly (P = 0/208). 

Conclusions: This study demonstrates that high grade of BMI before pregnancy may result in increasing 

postpartum women anxiety level, bad mood and delays maternal – neonate communication and correct 

breastfeeding.  

Key Words: Maternal anxiety, Body Mass Index, pregnancy, postpartum 
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Background: The adverse health effects of abdominal obesity are well documented in adults, but such 

association remains to be determined in the pediatric age group. T is study aims to perform a systematic 

review on the association between abdominal obesity and cardio-metabolic factors such as dyslipidemia, 

hypertension, and hyperglycemia among children and adolescents. 

Materials and Methods: A systematic literature search was conducted using PubMed, Scopus and Google 

Scholar databases to May 2014. Two independent reviewers identified relevant papers in several steps. After 

studying the titles and texts of documents, repeated and irrelevant ones were excluded. T e search was refi 

ned to the English language. We did not consider any time limitation. Studies with diff erent measuring 

methods of abdominal obesity were included. Studies with abdominal obese patients secondary to other 

disease were excluded from the study. In fi nal, the data of association of cardio-metabolic risk factors and 

abdominal obesity extracted from studies. 

 Results: Overall, 3966 articles were reviewed, and 67 of them were studied according to the inclusion and 

exclusion criteria. Waist circumference (WC), waist-to-height ratio, and waist-to-hip ratio were the most 

common indexes used for defining abdominal obesity. T e association of high blood pressure with increasing 

WC was seen in several studies. The association of other cardio-metabolic risk factors was seen in some 

studies. 

 Conclusion: Whatever the definition used for abdominal obesity and whatever the methods used for 

anthropometric measurements, central body fat deposition in children and adolescents increases the risk of 

cardio-metabolic risk factors. T erefore, more attention should be paid to abdominal obesity of children and 

adolescents both in clinical practice and in epidemiological studies. 

Key words: Cardio-metabolic risk factors, central fat deposition, obesity, pediatric age group 
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Background: Human milk is rich in protective proteins which play a part in the prevention of microbial 

infection in suckling infants. Transforming growth factor β (TGF-β) is considered a key immunoregulatory 

factor in promoting IgA production and induction of oral tolerance. During the early postnatal period, when 

endogenous TGF-β production in the intestine is sparse, maternal milk constitutes an important exogenous 

source. So, this study aimed to determine the effects of synbiotic supplementation on breast milk TGF-β2 

levels in over weight and obese women. 

Materials/Patients and Methods:  In this randomized, double-blind, placebo-controlled trial, 55 lactating 

mothers with BMI≥25 were randomly divided into two groups to receive daily supplement of synbiotic 

(n=25) or a placebo (n=30) for 30 days. Breast milk samples (15 mL) were collected into sterile glass bottles 

by self-expression before the baby was nursed in the morning and stored at - 70°C until analysis. Breast milk 

TGF-β2 levels were measured using a commercial Platinum ELISA kit according to the manufacturer’s 

protocol before and after the intervention. Paired t-test and independent t test were used to analyze within 

group and between group comparisons. P value of < 0.05 was considered statistically significant. 

Results: The mean breast milk TGF-β2 levels in synbiotic and placebo groups were 255 ± 41.2 and 258.8± 

48 pg/ml respectively. There was no significant difference in the baseline measures between the 

supplemented and the placebo groups. The TGF-β2 of breast milk increased significantly from 255 ± 41.2 to 

347.3 ± 49.1 pg/ml in the supplemented group (p = 0.04), whereas it decrease from 258.8± 48 to 340± 47 

pg/ml in the placebo group (p = 0.2). Also, the comparison of changes in the breast milk TGF-β2 level 

showed a significant difference (p = 0.02) between the two groups during the study. 

Conclusions: The results showed that administration of synbiotics for overweight and obese women was 

preventing breast milk TGF-β2 decreases with time. However, further studies using different species of 

probiotic bacteria and longer duration of supplementation are necessary to make concise conclusions. 

Key words: Overweight, Obese, Breast milk, IgA, Synbiotic supplementation 
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Background: The metabolic syndrome was recently defined by the Adult Treatment Panel III. Despite a lack 

of uniform definition of the syndrome in pediatrics, recent studies have shown that the syndrome develops 

during childhood and is highly prevalent among overweight children and adolescents .The prevalence and 

magnitude of childhood obesity are increasing dramatically. We examined the effect of varying degrees of 

obesity on the prevalence of the metabolic syndrome and its relation C-reactive protein levels in school  age  

children in Shiraz. 

METHODS: We studied 150 obese children beginning in 2010. Subjects were entitled if they were healthy, 

were between 6 and 10 years of age, and had a body-mass index (BMI), that exceeded the 97th percentile for 

their age and sex. Exclusion criteria were the known presence of diabetes and the use of medication that 

alters blood pressure or glucose or lipid metabolism. Twenty nonobese siblings of obese subjects (BMI, 

<85th percentile) and 31 overweight siblings (BMI, 85th to 97th percentile) were recruited as comparison 

groups. 

We administered a standard glucose-tolerance test , blood pressure , plasma lipid and  C-reactive protein 

levels. Levels of triglycerides, high-density lipoprotein cholesterol, and blood pressure were adjusted for age 

and sex. Because the body-mass index varies according to age, we standardized the value for age and sex 

with the use of conversion to a z score. 

Results: The overall prevalence of the metabolic syndrome was 34.6percent in moderately obese subjects 

and 45.8 percent in severely obese subjects; no overweight or nonobese subject met the criteria 

for the metabolic syndrome.  The prevalence of the metabolic syndrome increased with the severity of 

obesity and reached 50 percent in severely obese children. For each half-unit increase in the body-mass 

index, changed to a z score, was related with an increase in the risk of the metabolic syndrome among 

overweight and obese subjects (odds ratio, 1.55; 95 percent confidence interval, 1.16 to 2.08). C-reactive 

protein levels increased with increasing obesity. 

The overall prevalence of the metabolic syndrome was 34.6percent in moderately obese subjects 

and 45.8 percent in severely obese subjects; no overweight or nonobese subject met the criteria 

for the metabolic syndrome.  The prevalence of the metabolic syndrome increased with the severity of 

obesity and reached 50 percent in severely obese children. For each half-unit increase in the body-mass 
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index, changed to a z score, was related with an increase in the risk of the metabolic syndrome among 

overweight and obese subjects (odds ratio, 1.55; 95 percent confidence interval, 1.16 to 2.08). C-reactive 

protein levels increased with increasing obesity. 

Conclusions: The prevalence of the metabolic syndrome is high among obese children and adolescents, and 

it increases with worsening obesity. Biomarkers of an increased risk of adverse cardiovascular outcomes are 

already present in these children. Our results show a significant adverse effect of worsening obesity on each 

component of the metabolic syndrome, underscoring the deleterious effect of increasing BMI in this age 

group. 
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Introduction : Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common liver diseases. The 

disease is X-linked and is directly associated to the obesity, weight gain and metabolic syndrome. Based on 

biological assessments, it causes steatosis, fibrosis and cirrhosis. Pharmacological studies have revealed that 

Curcumin, the active substance in turmeric powder is more protective than vitamin E for fatty liver disease. 

The aim of this study was to investigate the effects of Curcumin in alone and in combination with 

Ursodeoxycholic acid (UDCA) in reducing Liver enzymes in rats with fructose-induced fatty liver. 

Materials and methods :To determine the synergistic effects of Curcumin with UDCA in reducing blood 

cholesterol in rats with fructose-induced fatty liver, rats were divided to 5 groups. The negative control group 

(distilled water), positive control group (dietary intake), Group 3 (Curcumin; 80 mg/kg), Group 4 (UDCA; 

80 mg / kg) and Group 5 (Curcumin+UDCA) were received each item by enteral feeding, once a day and at a 

specific time of day for 14 or 28 days. Finally at the end of treatment biochemical markers such as Aspartate 

Aminotransferase (AST) And Alanine Aminotransferase (ALT) were measured. 

Results :Medication reduced blood levels of liver enzymes in each of the three groups. The rate of 

cholesterol reduction was time dependant. In the group that were treated for 28 days, the dramatic reduction 

in liver enzymes were took place. And also in the group that received that Curcumin with UDCA 

simultaneously, the effect was more than affect of each treatment alone. 

Conclusions : The results from this study showed that the combined use of Curcumin and UDCA can reduces 

the amount of liver enzymes in rats with fatty liver. So this study highlights the positive role of Curcumin as 

an adjunct therapy for fatty liver disease. 

Key words: Curcumin , Fatty liver , Ursodeoxycholic acid (UDCA) 
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Introduction: Obesity in children and adolescents, heavy damages to health and increases risk of 

cardiovascular disease and diabetes in older age. Obesity assess with two Body Mass Index (BMI) and 

Waist–to-Hip Ratio (WHR). Considering the importance of both indices, BMI and WHR, the aim of this 

study was to investigate the effects of some of variables on two indexes. 

Method: Present research was a cross-sectional study that was done with using of interviews and 

anthropometric measurement on 950 students of primary and secondary high school students in Urmia city 

and a multi-stage sampling. The researcher prepared a questionnaire and licensed from Office of Education, 

then begins the sampling. Data collected by completing questionnaires and measuring students, height, 

weight, Waist and Hip .The data analyzed by using Principle Component Analysis (PCA) and Multivariate 

Regression Model . 

Results: Socioeconomic status index using PCA method and criteria of income level, type of school, parents' 

job status and income level, Was classified into three groups: high, medium and low. Multivariate regression 

model showed that the most important predictors of BMI is socioeconomic status, age and pocket money, 

and the most important predictors of WHR is location (urban and rural) and using the computer. 

Conclusion: The results of this study showed that the different factors effects on BMI and WHR of students. 

The study of simultaneous of two index anthropometric indexes BMI and WHR show betterment image of 

obesity status as a risk factor for disease. 
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Aims: Recent research's report association between vitamin D3 deficiency to multiple diseases such as 

osteoporosis, cancer, cardiovascular disease and diabetes. There have been several studies conducted thus far 

on the status of vitamin D3 deficiency in Iran, indicating the high prevalence of this condition in this 

country. The aim of the present study was to evaluate the prevalence and predisposing factors of vitamin D 

deficiency in children of West Azarbaijan, Iran in the year 2014    . 

Materials and methods: In this descriptive and cross-sectional study a total number of 800 children and 

adolescent referred to the pediatric gastroenterology clinic of Urmia University of Medical sciences were 

evaluated. After obtaining informed consent from the parents of each patient, 2 ml blood samples were taken 

for the measurement of serum 25-hydroxy vitamin D3. BMI calculated with weight (kg)/height (m2) and a 

questionnaire on demographics, medical and nutritional information were filled out. 25-hydroxy vitamin D3 

< 30 nmol/L were considered as vitamin D deficiency. Data were analyzed using SPSS version 19. The P 

values less than 0.05 were considered as significant   

Findings: The results of this study showed that the prevalence of vitamin D3 deficiency is high among 

children and adolescent of West Azarbaijan with a prevalence of 75%. More than one third of children with 

vitamin D deficiency have had high BMI. The most important predisposing factors for vitamin D3 deficiency 

were urbanization, settling in apartments, inadequate or pasteurized dairy products consumption, 

unappropriated diet, sedentary life style and uninterested to exercise. Vitamin D supplementation had a 

significant protective effects(P<0/05  .) 

Conclusion: Based in the results of the present study, the prevalence of vitamin D3 deficiency among 

children and adolescent of West Azarbaijan is high, and go up as body weight increases. Therefore the 

supplementation of vitamin D3 recommended in order to prevention of undesired consequences during 

adulthood . 

Keywords: Vitamin D3 deficiency, predisposing factors, obese children, West Azarbaijan, Iran 
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Background: Prevalenceof overweight and obesitycaused by 

asedentarylifestyleandpoordietistheproblemof health that one of its side effects is  Non-Alcoholic 

Fatty Liver Disease (NAFLD).In NAFLD, Dyslipidemia, glycemicdisorders,cardiovascular 

disorders and increased central fat accumulation pattern can be observed.Given that among adults, 

women are more likely to have NAFLD and that the exercise has been seenas an intervention to 

control factors and symptoms of this disease, the aim of this study was to investigate the effects of 

aerobic exercise training on anthropometric indices, severity of liver steatosis,  liver enzymes and 

lipid profile in obese and overweight patients with NAFLD. 

Materials and methods:In this randomized controlled trial, 44 overweight and obese women with 

liver steatosis with an age range of 22 to 52 years, were randomly divided into two groups: aerobic 

exercise (n = 13) and control (n = 14). Aerobic group accomplished (12 weeks of aerobic training, 3 

times a week, for 20-50 minutes at 50-70% of maximum heart rate).The control group was 

sedentary during the same period. Blood samples to determine levels of liver enzymes (SGOT, 

ALK, SGPT) and serum lipid profile (TG, CHO, HDL, LDL) were collected before and after the 
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test.Data were analyzed using the Kolmogorov - Smirnov test, dependent ttest, independent t test 

and chi-square by spss version 21. 

Results:The severity of fatty liver changes in both aerobic and control groups was not 

significant.Aerobic Exercise in waist circumference (differences SD=6/46 and differences mean= 

8/7) (p<0/001) and hip (differences SD= 5/33 and differences mean=5/61) ( p=0/003 ) showed a 

significant decrease at the level of confidence 0/95. Conversely, waist circumference values in the 

control group (differences SD=7/29 and differences mean= -2/73) and hip (differences SD=15/19 

and differences mean= -0/45) increased but it was not statistically significant. In the aerobic 

exercise group, weight (differences SD=3/73 and differences mean=2/11) (p= 0/065) and BMI 

(differences SD=1/45 and differences mean=0/8) (p=0/082) decreased significantlyat the level of 

confidence of 90%. In control group, weight (differences SD=5/10 and differences mean= -0/81) 

(p=0/065), and BMI (differences SD=1/31 and differences mean= - 1/11) (p=0/067), showed a 

significant increase at the level of confidence of 90%. In aerobic group, ALK (differences 

SD=44/85 and differences mean= - 35/81) (p= 0/024), increased significantly at the level of 

confidence 0/95. 

Conclusion:Since fatty liver has a direct role in the pathogenesis of metabolic and cardiovascular 

diseases, it is expected that exercise as a non-drug therapywill have valuable benefits to reduce the 

factors.In this study, although aerobic exercise had a relatively positive impact on improving 

anthropometric indices, changes in blood parameters were not acceptable that this could be due to 

the severity, duration, type of exercise training and type of the subject of this study. 

Key words:Aerobic exercise training, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), lipid profile  

 

 


