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انی 3911  سخن

 یبارور نیتخمدان در زنان سن یعملکرد هایکیستبا  ییغذا میدر رژ یچرب زانیارتباط م یبررس

 0909-مشهد نالبنی عج(، امام رضا و امقائم ) مارستانیبه ب کنندهمراجعه
 ینعمت محسن، یتفضل نیمه *,یالهام فاضلگان(: ) سندهینو

 مشهد یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 elhamfazeli15@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

عملکردی تخمدان یکی از متداول ترین مشکالت ژنیکولوژی در بین زنان سانین بااروری در سراسار جهاان هساتند.  هایکیست :مقدمه

تعیاین  با هدفبرخی مطالعات نشان داده اند که تغذیه و رژیم غذایی ممکن است بر عملکرد تخمدان اثر بگذارند؛ در نتیجه مطالعه حاضر 

 .شد عملکردی تخمدان انجام هایکیستارتباط میزان چربی رژیم غذایی با 

سااله، باین  62تاا  02نفر در گروه شاهد( از زنان  68نفر دارای کیست و  68نفر ) 086این پژوهش مورد شاهدی بر روی روش تحقیق: 

سانتیمتر و گروه مورد فاقد کیسات تخمادان  8مورد دارای کیست ساده تخمدان باسایز کمتر از  گروه انجام گرفت. 0323-0328سالهای 

مشخصاات فاردی و طبای و ماماایی انجاام  نامهپرسشاطالعات با استفاده از  آوریجمعبه روش آسان ودر دسترس و.  گیرینمونه بودند.

 افازارنرماز  هاداده وتحلیلتجزیهشد. برای  گیریاندازهامد خوراک نیمه کمی بس نامهپرسشگرفت و میزان چربی رژیم غذایی با استفاده از 

spss  آماری آنالیز واریانس و  هایآزمونو  06نسخهt-test استفاده گردید. میزان p  معنی دار در نظر گرفته شد. 12/1کمتر از 

 وتحلیلتجزیاهنتاایج  گارم باود و 28,68 ±32,61گرم و در گاروه شااهد  018,63 ±32,22میانگین مصرف چربی در گروه مورد نتایج: 

 %22عملکردی تخمدان در ساطح اطمیناان  هایکیستنشان داد که بین میزان چربی در رژیم غذایی با  t-testبا استفاده از روش  هاداده

 =(.p 12/1ارتباط آماری معنی دار وجود ندارد )

عملکردی تخمادان بیشاتر  هایکیستشاهدی میزان مصرف چربی در زنان با -ی این مطالعه موردهایافتهبر اساس : گیرینتیجهبحث و 

که زنان سنین باروری میزان مصرف چربای خاود را  شودمیبود؛ هرچند که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نشد. در این راستا توصیه 

 کاهش دهند.

یشاهد-تخمدان، مطالعه مورد ستیک ،یچرب ،ییغذا میرژ کلمات کلیدی:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

