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ی دو رژیم غذایی در شرایط ورزشی بر کاهش وزن و پروفایل مقایسه"

 "وزن یا چاقی دارندمسنی که اضافه زنانچربی در 

“Comparison of two types of diet under exercise conditions on weight loss and lipid 

profile of overweight/obese older women” 

 

 (M.D, Ph.D) دکتر محمدرضا رضائی پور 

ایران –بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان تربیت گروه اریاستاد  

rezaeipour@ped.usb.ac.ir :پست الکترونیک  

 

 چکیده

حال، هنوز دانش حبوبیت خاصی پیداکرده است؛ بااینهای غذایی مطرح برای کاهش وزن مرژیم غذایی با کالری منفی، میان رژیم

کمی در مورد این رژیم غذایی وجود دارد! مطالعه حاضر باهدف تعیین اثرات رژیم غذایی کالری منفی همراه با ورزش، بر کاهش وزن و 

سن دارای افزایش وزن غیرطبیعی کالری همراه با ورزش در زنان می کارایی آن با رژیم غذایی کمشده است؛ و به مقایسهچربی طراحی

 .پردازدمی

گروه  ۲طور تصادفی در ها بهنفر( بودند. آن ۵۶وزن یا چاقی )سال( دارای اضافه ۵۶تا  ۵۶تحرک )سن کنندگان شامل زنان بیشرکت

ی مطالعه را کامل دوره نفر ۵۷کننده، شرکت ۵۶کالری با ورزش قرار گرفتند. از رژیم غذایی کالری منفی با ورزش و رژیم غذایی کم

 .ماه بعد از مداخله انجام شد ۳ی خون در قبل و آزمایش نمونه وکردند. پارامترهای ارزیابی وزن ازجمله تغییر در وزن، ترکیب بدن 

 توجهی نسبت به قبل از مداخله کاهش یافت. میزان کاهش کلسترول تامقابلطور به گروه دوتمام پارامترها موردبررسی در هر 

(۰٫۰۰p ˂ و کلسترول )LDL (۰٫۰۰p ˂ و همچنین افزایش سطح کلسترول )HDL (۷٫۷۷۲ P ˂ بین )گروه متفاوت بود.  دو

 دوتأثیر هر برخالف انتظار،  .، در هر دو رژیم غذایی موردمطالعه با همدیگر مشابه بودHDLکلسترول  کاهش نسبت کلسترول تام به

 .رژیم بر کاهش وزن همسان بود

وزن؛ کاهش وزنمحدودیت کالری؛ رژیم غذایی؛ ورزش؛ اضافه کلیدی: هایواژه  
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 مقدمه

و فشارخون و  ۲نوع  ابتیمزمن ازجمله د یهایماریب وعیش شیبا افزا یاست. چاق افتهیشیسراسر جهان افزادر  و چاقیوزن اضافه

در شته و داوزن سال( اضافه ۵۶ بیش از سناز جمعیت مسن ) %۵۷ حدوددر  .(1) همراه است (CVD) یعروق یقلب یهایماریب

از  یبرخ ریوممرگ شیافزا نیو همچن یبهداشت یهامراقبتسنگین  یهانهیهز ،یکیزیف اختالالت .(۲)قرار دارند معرض خطر چاقی 

 (.۳هستند )ساالن بزرگ انیدر م یعواقب چاق

 با عوارض متعدد هانیااستفاده از . شوندیاندام استفاده مزن و تناسبکاهش و یبرا یاطور گستردهبه ییغذای هامیرژ، داروها و هامروز 

. داردبر کاهش وزن تأثیر کمی  ییغذا میبدون هرگونه دخالت رژو  ییتنها(. ورزش به۴) تأثیرگذار بر سالمت فرد همراه است و

کارشناسان بهداشت  کهیدرحال(. ۶ن وجود دارد )بدسالمت و  هیتغذ تیوضع نیب یمیاند که رابطه مستقشده نشان دادهمطالعات انجام

و  عموم مردمتوجه  (NCD) یمنف یبا کالر ییغذا میرژ یتازگبه ( پافشاری دارند ولیLCDی )کالرکم ییغذا میو درمان بر مصرف رژ

 .استرا به خود جلب کرده  برخی از محققین

 www.negativecaloriediet.com تیسادر وب ۲۷۷۵فهوم ابتدا در م نی. استیهنوز معلوم ن یمنف یکالر ییغذا میرژ یدهیامنشأ 

 %1۶رژیم غذائی کالری منفی نوعی رژیم غذائی با چربی پائین ) .شد مطرح یکیالکترون یاصفحه ۰۷دانلود قابل  کتاب عنوانبه

 (.۵ ،۵چربی( و کربوهیدرات بسیار باال و فیبر است ) %1۷کربوهیدرات و  %۵۶پروتئین، 

 NCD منجر به کاهش  یمنفگرمائی اثر یک  جادیابا که  ییبر اساس اصل استفاده از غذاها، نسبتاً مرسوم ییغذا یهامیرژ انیم در

 یکالر 1۶۷ به بدن ی،کالر ۴۷۷ یقطعه دسر حاو هضم یک یمثال، برارای است. بو مد روز گشته  موردتوجه ؛گرددیوزن مناسب م

 ی کالری منفی،غذاهااز  یکالر 1۷۷خوردن  NCD دهیبر اساس ا .شودیم بدن اضافه یبه چرب ماندهیباق یکالر ۲۶۷دارد.  ازین یانرژ

 خاصیتو  یت داشتهکاهش وزن جذاب یبرا تئوری نیا بسوزاند. یاضاف یکالر ۶۷ دیدارد. درواقع، بدن با ازین یکالر 1۶۷هضم به  یبرا

 انیحام ی. با توجه به ادعاشوندیم دهینام یتغذاهای کاتابولیس ،لری منفیی کا. غذاهادهدیغذاها م نیابه را  یعیطب یسوز یچرب

NCDشتریغذا خوردن وزن را ب شتریب گریدعبارت. بهکندیکاهش وزن کمک م هب ییغذا یهامیرژ گریاز د شیب ییغذا میرژ نیا ؛ 

 .دهدیکاهش م

منجر به از بدن  یبا کاهش مصرف کل کالر( یچرب %۳۷ ،دراتیکربوه %۶۶روتئین، پ %1۶ )محتوی (LCD) یکالرکم ییغذا میرژ

 یچربکمو  دراتیسرشار از کربوه یکالرکم ییغذا میرژ یطورکلبه. کندینمکمکی  ی، اما به سوزاندن کالرشودیمدست دادن وزن 

 (.۹-11) باشندیم بریاست که سرشار از ف یکالرکم یهایسبزو  هاوهیم شامل NCDاز  ی(. بخش بزرگ۵، ۰است )

وجود  ییغذا یهابرنامه انیدر م NCD یدهیا در موردی که تیمحبوب رغمیوجود دارد. عل NCD در موردزیادی  غاتیامروزه، تبل 

در  ییغذا میرژ یمطالعه. وجود ندارد در کاهش وزن ییغذا میرژ نیو عوارض ا یدر مورد اثربخش یشواهد علم چیداشته است ه

 یپروفایل چربتأثیرش روی دادن وزن و  درازدست LCDو  NCD سهیمقا ترشیپ متفاوت مهم است. ییتو جنس یسن یهاگروه

و یا  یاثربخشدر مورد  یشواهد علم چی( اما ه۵است ) قرارگرفته موردمطالعهو یا چاقی  وزناضافهو مسن دارای  سالانیممردان 

بنابراین این  ورزش وجود نداشته است. طییا چاقی در شرا وزنفهاضابر روی زنان مسن دارای  NCDمصرف  ازعوارض احتمالی ناشی 

. تغییرات پرداخته استبا ورزش توأم  LCD رژیم غذایی ر کاهش وزن و مقایسه اثر آن باببا ورزش  NCD اثراتبه بررسی مطالعه 

 یابیارزبرای  HDLکلسترول  هب تام و نسبت کلسترول HDL ، سطح کلسترول(BMI)توده بدن  شاخصوزن افراد، و چربی پروفایل 

 .است قرارگرفتهی ریگقبل و بعد از مداخله مورداندازهدر روند کاهش وزن 
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 روش و ابزار

 ۵۶تا  ۵۴مسن  انزن نبی از یطور تصادفبه (= n ۵۶) مطالعه نیکنندگان ابود. شرکت (RCT) ینیبال ییمطالعه از نوع کار آزما نیا 

نام، . ثبتبود نفر از پرستاران چهارو  یپزشک ورزش یکمتشکل از  یقاتیانتخاب شدند. گروه تحق یچاق ایوزن اضافه دارایو سال 

 یبرا لوگرم،یک ±۲ابت )ثوزن  با یگاریس ریکنندگان افراد غانجام شد. شرکت یورزش یافراد تحت نظارت پزشک شیو آزما یبندطبقه

مانند  گریو اختالالت د CVD سابقه چیها هه قبل از مطالعه بودند. آنما ۳سابقه ورزش منظم در حداقل  بدونو سال(  1از  شیب

 ای دیروئیت در. افراد با اختالل نداشتند ییغذا یسرطان، آلرژ ،یویکل یهایماریمزمن، ب یاختالالت خوردن، داروها ،یافسردگ ابت،ید

 .کنترل وزن از مطالعه حذف شدند یبرا ییمکمل غذا ایو  یا ضد چاقی کاهش وزنی سابقه مصرف دارو وگرام،یالکتروکارد

راست  یاز بازو یصندل یاستراحت رو قهیدق 1۷فشارخون پس از  ند.قرار گرفت یموردبررس یاتیعالئم حثبت  یکنندگان براشرکت 

از سه متوسط  میانگین ،فشارخون لیوتحلهیتجز یشد. برا یریگاندازه یدستی اوهیفشارسنج ج کیبا و ( قهیدق ۶)دو بار، بافاصله 

 .وارد شدند شیبه آزما وهیج متریلیم ۹۷/1۴۷از  ترنییمورداستفاده قرار گرفت. آن دسته از افراد با فشارخون پا یریگاندازه

 یریگقبل و بعد از مداخله اندازه ،خون یچرب یو پارامترها (BMI) وزن شامل وزن بدن، شاخص توده بدن کاهش یابیارز یپارامترها 

 یواریتوسط متر د قدشد.  فیتعر یوزن و چاقعنوان شرط اضافهبهکیلوگرم بر مجذور قد  ۲۶باالتر از  ایتوده بدن برابر  اخصش .ندشد

(. TRONIX- ۶۷۷۲شد )مدل یریگاندازه یلوگرمیک ۷٫1 مدرج تالیجید ترازوی توسطشد. وزن  یریگاندازهی متریسانت ۷٫1مدرج 

 .کفش انجام شدبدون و  نازکالباس ب یکیزیف یهایریگاندازهی همه

 نیپوپروتئیل یباال یکلسترول با چگالو  (TG) یدریسیگل یتر (،TC) گرفته شد. کلسترول تام ییبازو شیپ دیخون از ور ینمونه

(HDL-C) شد یریگاندازه یمیآنز یهاتیبا استفاده از کو نانومتر  ۶۷۷موج طول با یبه روش اسپکتروفتومتر (Elitech 

Diagnostics, Sees, France)مک یبا چگال نیتئپروپودارای لی کلسترول ؛ و (LDL-C) با استفاده از فرمول Friedewald 

 منع شده بودند.جز آب، به دن،یخوردن و نوشاز خون  شیساعت قبل آزما 1۲تا  ۹کنندگان (. شرکت1۲است )ی شده ریگاندازه

 کمتر از کلسترول تام برای ییغلظت پالسما :است رینمونه خون به شرح ز شتریب لیوتحلهیتجز یبرا شدهنظر گرفتهمقادیر طبیعی در 

mg/dl ۲۷۷ ، برایLDL-C  کمتر ازmg/dl1۳۷ی، برا TG ریز mg/dl1۶۷ برای ییپالسماسطح  تیو درنها HDL-C نرمال 

mg/dl۵۷- ۴۷ بود. 

 یتصادف ینیبال ییصورت کار آزمامطالعه به یشدند. طراح میروه تقسگ دوبه  یطور تصادفبه کنندگانشرکت ه،یاول یهایبعد از بررس 

وجود  هیپا یهایژگیو ایموردمطالعه در اندازه و ی هاگروه نی)تعادل ب گروهیمانند مسدود کردن و اندازه  یتیمحدود چیساده بود. ه

 افتیدر (NCDsport) یورزشی برنامهتوأم با  یفمن یکالر ییغذا میرژ (نفر ۳۵)مطالعه  Iگروه  اعضای(. 1۳) شتدان( وجود شتدا

شامل  رژیم غذائی کالری منفی کردند. افتیدر (LCDsport) با ورزشتوأم  یکالرکم ییغذا مینفر( رژ ۳۰مطالعه ) II. گروه ندکرد

مرغ، و تخم یهگوشت مرغ، گوشت قرمز، ما ازجمله یبدون چرب نیپروتئ یحاو یمنف یکالر ی. غذاهااست مختلف یغذا 1۷۷از  شیب

 ،یفرنگآناناس، توت ،خربزه درختی، انبه، پرتقال، موی، لفروتپیاخته، گرزغال ب،یشامل س هاوهی. مهستند جاتوهیو م یهایسبز

 یمنابع ماه ی است.العاده بدون چربفوق آن. گوشت قرمز است بوقلمون نهیشامل مرغ و سآن . منابع مرغ شوندیم هندوانه ،ینارنگ

 یماه گو،ی، صدف، مگویم، خرچنگ، شاهی کدشده، ماهپخته ایو خام صدف  ،یماهبوفالو، گربه یمانند ماهآن است؛ مام انواع شامل ت

 یهایمرغ در روز. سبززرده تخم کیحداقل  و متوسط سایزدر  کاملمرغ مرغ و تخمتخم دهیسف املمرغ شتن. تخم یآال و ماهقزل

کاهو، تربچه،  ،یفرنگتره چ،یسبز، کلم پ ایلوب ار،یکلم، کرفس، خگل ج،یکلم، هو ،یچغندر، کلم بروکل ا،یشامل مارچوبه، جوانه لوب

کم  یهایو سبز هاوهیمشامل ، شد در باال شرح دادهکه  ناهمچن یکالرکم ییمواد غذا ستی. لشودیم و شلغم یفرنگاسفناج، گوجه

 .باال وجود نداشته باشد فهرستکه در است  ییمواد غذا گرید نیو همچن بریف
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ی هادفترچه. کردندیمو فعالیت فیزیکی را در آن ثبت  خوردوخوراکاز دفترچه یادداشت استفاده کرده و موارد  کنندگانشرکت 

 یزمغذیر باتیترکو  یانرژمقادیر  اطمینان از نیازهای غذائی، منظوربهیی و غذا یهامیرژ یافزار اطالعاتنرم با استفاده ازیادداشت 

 .گرفتندیقرار م یموردبررس

جدول  داشتند.افزایش در مصرف انرژی از طریق ورزش منظم  ٪1۷و  روزانه ازیموردنمحدودیت کالری از انرژی  ٪۶ دارای هر دو گروه

( PALیکی )( در سطح فعالیت فیزBMRمیزان متابولیک پایه ) ضربحاصلمنتج از  یکالر یهینیاز پا و کالرینیاز روزانه  ،1شماره 

 .دهدیمرا نشان  کنندگانشرکت

 

 یانرژ یروزانهو مصرف  ییغذا یهامیرژ. 1جدول 

ییغذا مینوع رژ BMR × PAL (kcal) روزانه یافتیدر یانرژ*  گروه 

یمنف یکالر ییغذا میرژ ۸ ± ۲۲۸۱ ۸۱ ± ۲۸۱۲  (NCD) I 

یکالرکم ییغذا میرژ ۸۱ ± ۲۷۳۰ ۸۱ ± ۲۲۰۸  (LCD) II 

 ٪ - (BMR × PAL) ۶ ₌ روزانه یمصرف انرژ *

 

 .قرار گرفتمورداستفاده  ی زیرمعادلهسال،  ۵۷باالتر از  انزندر  BMR ازی ترقیبرای تخمین دق

 معادله : (لوگرمیوزن به ک ×1۷٫۶+ ) ۶۹۵

PAL روزانه به یمصرف یسبت کل انرژن BMR  .مقادیراست PAL تن به ورزش پرداخ است: شدهیبندطبقه ریبه شرح ز ۵ تا 1 از

 جلسات ورزشبار در هفته و هرروز.  ۴-۶ ؛بار در هفته ۲-۳ ؛در هفته بارکی ؛بار در ماه 1-۲ موارد؛ یهمهنه در  ،در ماه بارکیکمتر از 

سبک دارای  کنندگانانتخاب شرکت ی. در شروع مطالعه، برااست شدهدر نظر گرفته رفعالیطور مداوم غبه ترکم ایبار در ماه  ۲-1

 ۵ کرتیل اسیمق بر اساس. پرسشنامه است شدهمشخص اظهاریپرسشنامه خود  کیبا استفاده از  PAL مقدار تحرک،یب یندگز

 .(1۴ ،1۶) ۵ عنوانبه "هرروز"به تا  1عنوان به "نه در همه"از  است؛ شدهمرتبی امرحله

در  1٫۶معادل  PAL و کردیم رییبار در هفته( تغ ۳از  شیب نیفعال )جلسه تمربه کنندگان شرکت یدر طول مطالعه، سبک زندگ

( یکالر تیدرصد از محدود ۶و  یدرصد از مصرف انرژ 1۷کاهش ) ٪1۶کاهش وزن در نرخ سالم و مؤثر،  یابیارز ینظر گرفته شد. برا

روش  ،کنندگانتشرک یدنیو عادات آشام ییغذا میرژ ییشناسا یبرا (.1۵است ) شدهدر نظر گرفته یکالر یهیپا یازهایدر ن

 هایدنیو مصرف نوش ییروز آخر هفته( مواد غذا کیروز در هفته  ۳روز ) ۴ها به مدت . آنگرفتقرار مورداستفاده  یبردارادداشتی

ل ها دستورالعمهمه گروه .انجام دادند العه( و هرماه در طول مطهیرا در آغاز مطالعه )پااین کار . کردندیثبت مخود را )ازجمله آب( 

، آژانس استاندارد مواد کایآمر متحدهاالتیا یوزارت کشاورز} غذائی میرژ یهاو دستورالعمل هیتغذ یهرم راهنما مبتنی بر یخاص

 .(1۶-1۵) ندکرد افتیدر NCD برنامه غذائیو  {(FSA) ایتانیبر ییغذا

 ۳ نیدر هفته و همچن هوزن تمرین باجلسه  ۲)روز در هفته  ۶شده، در هر دو گروه تحت ورزش نظارت یطور مساوبه یمصرف انرژ  

( ژنیدرصد از اوج مصرف اکس ۴۷ دوره ورزش با)شروع  ٪۰۶تا  ٪۵۶ ژنی. اوج مصرف اکسافتی شی( افزایهواز تیجلسه فعال

 Bowflex) ضربان قلب توریماناز  { ۲۲۷ -سن ×  ٪۵۶تا  ٪۰۶ } از ورزش یضربان قلب ناش یریگاندازه ی. برااست شدهنییتع

زمان ورزش مدت یریگاندازه رایب (ایتالیامحصول  Fitmate) میرمستقیغ یمتر یکالر نی. عالوه بر ااست شدهکانادا(، استفادهمحصول 

 .است قرارگرفته استفادهمورد ی تمرینروزانه در هر جلسه یکالر یازهایدرصد از ن 1۷ کرد نهیهز رایالزم ب
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پایبند باشند و نسبت به خود  ییکه چگونه به برنامه غذا ندها آموخت. آنداشتند یهفتگ یاهکنندگان نشستشرکت ش،یدر آغاز آزما

 گر اثرات مخدوش ییغذا یهامیرژ ای فیزیکی و تیدر سطوح فعال راتییتغ که یآنجائاز . داشته باشند یو تعهد اخالق زهیانگ این امر

ی هاهیتوص طالعهدر طول م شانیفعل ییغذا یهامیو رژ PALحفظ  یها براآنی همهدر مورد  ن،یبنابرا داشت؛مطالعه ی بر ابالقوه

آموزش قرار  دهد، مورد قرار ریمطالعه را تحت تأثروند  توانستیکه م یگزارش هرگونه مشکالت یکنندگان برا. شرکتشد الزم انجام

 .گرفتند

 منسبت به هنتایج  مقایسهافراد انجام و  یتمام یز مداخله براقبل و بعد ا یشگاهیآزما یهاوزن و آزمودن کاهش یابیارز یپارامترها 

ها آن است و شدهداده حیافراد توض یبرا ازی. تمام مراحل و الزامات موردننکرد رییدر طول مطالعه تغپژوهش . روش صورت گرفته است

 .شده است دیتائ یاخالق محل تهیکم توسط مطالعه را امضا کردند. پروتکل مطالعه نینام در اقبل از ثبت تیداوطلبانه فرم رضا

با استفاده از  شدهیآورجمع یهانرمال داده عی. توزاست شدهارائه (انحراف استاندارد) SD± صورتپژوهش به یآمار یهامه دادهه

با استفاده  هاگروه یبرا قبل و بعد از مداخله جی. نتانرمال بودها داده عی. توزاست قرارگرفته یموردبررس رنوفیاسم-آزمون کولموگروف

ارتباط  یبررس یقرار گرفت. برا یمستقل موردبررس t دو گروه توسط آزمون نیاند و تفاوت بقرارگرفته سهیازوج مورد مق t از آزمون

با  یمارآ لیوتحلهیاستفاده شد. تجز (R) یخط ونیرگرس لیوتحلهیتجزاز وزن )مستقل(  ریی)وابسته( و تغ داریمعن ریتمام مقاد نیب

 .است شدهدر نظر گرفته داریمعن ۷٫۷۶کمتر از  P انجام شد. مقدار ندوزیو یراب SPSS افزارنرم 1۹استفاده از نسخه 

 

 نتایج

سالم  زن ۵۷ ییحذف شدند. حجم نمونه نهای مطالعه از چرخه جهیدرنت و ندکردمطالعه را دنبال ن طیکنندگان شراشرکتنفر از  پنج 

 .است شدهخالصه ۲ شماره افراد در جدول این یکیمورفولوژ اتینفر در هر گروه( بود. خصوص ۳۶)

 

 کنندگان هر گروه قبل از مداخلههای مورفولوژیکی شرکت. ویژگی۲جدول 

  I (NCD)گروه  II(LCD) گروه

 nجنسیت، زنان / مردان،  ۷۰ / ۰ ۷۰ /۰

 nنژاد، سفید / غیر سفید،  ۷۷ / ۲ ۷۲ /۷

۱۸ ± ۸٫۷  ۲۰٫۱۸  ± ۷٫۷  لسن، سا 

۱٫۸۳۲  ± ۳٫۱  ۱٫۸۳۸  ± ۷٫۱  مترقد، سانتی 

۸۷۰ ± ۰٫۷  ۷٫۸۲۱  ± ۳٫۰  متر جیوه(، میلی± SDفشارخون سیستولی، میانگین ) 

۰٫۳۱  ± ۷٫۲  ۰٫۳۸  ± ۸٫۸  متر جیوه(، میلی± SDفشارخون دیاستولی، میانگین ) 

 

 

ها آنی ماندهیو باقبودند ( ~٪۹۳)پوست دیکنندگان سفداشت. اکثر شرکتن یداریافراد دو گروه تفاوت معن قدسن و متوسط 

قبل از درمان  ،هر دو گروه LDL-Cو  TC ،HDL-Cدر وزن بدن،  یداریتفاوت معن ( بودند.نفر ۲) "سایر موارد"و  (= n ۳) ییقایآفر

 رای داریتفاوت معن یتمام پارامترها یابیصل از ارزحا جینتا ؛شده استنشان داده ۳طور که در جدول ، همانحالنی. باااشتدنوجود 

 .ه استنشان داد دو گروههر قبل و بعد از مداخله در  نیب
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 نیانگیم یسهیمقادر  P ارزش یعالوههب آزمونپسو  آزمونشیپهر گروه در  کنندگانشرکت یشناخت تیجمع یهایژگیو. ۳جدول 

 .بین گروهی

(NCD) (LCDگروه دوم ) ولگروه ا    

 ماه ۳پس از 

 (SD ±) نیانگیم

 ماه ۳پیش از 

 (SD ±) نیانگیم

 ماه ۳پس از 

 (SD ±) نیانگیم

 ماه ۳پیش از 

 (SD ±) نیانگیم

 

۱۸٫۷ ± ۸۰٫۳۰ a ۰٫۱۸  ± ۰۳٫۸۸  ۳۱٫۸۱ ± ۰٫۸a ۲۱٫۱۸  ± ۷٫۰ لوگرمیک، وزن   

۲۱٫۲۳  ± ۲۱٫۷  ۸۸٫۷۰  ± ۲۱٫۷  ۲۳٫۷ ± ۷٫۷۸ ۳۰٫۲۱  ± ۱۸٫۲  BMI ،۲kg / m 

۸۱۰٫۷۸ ± ۱٫۸۸a ۸۳٫۸۱۸  ± ۸۸٫۳  ۸۰۷ ± ۱ a,b ۷۸٫۸۱۸  ± ۳۰٫۱  mg/dl کلسترول تام، 

۱۷ ± ۷٫۸۸ a ۸۰٫۰۷  ± ۳۱٫۲  ۰۱٫۸۸ ± ۷٫۳۸ a,b ۸۲٫۰۷  ± ۰۸٫۷  HDL-C ،mg/dl 

۸۱٫۱۱ ± ۰٫۰۰ a ۱٫۸۸۱  ± ۱۱٫۱  ۸۲٫۸۸ ± ۳٫۸۳ a,b ۱٫۸۸۷  ± ۸۱٫۱  LDL-C ،mg/dl 

۰۱٫۲  ± ۸۱٫۰  ۸٫۷  ± ۲۸٫۰  ۲٫۱۸ ± ۰٫۲۷ ۸۸٫۷  ± ۲۷٫۰  HDL-C/TC نسبت 

a :۷۶٫۷ از مداخله قبل اب سهیدر مقاP < 
b : نسبت به گروه دوم(LCD )۷۶٫۷P <  

 

 (<۷٫۷۶P) بعد از مداخلهدر  LCDsport( ۰1٫۳1 ± 1۷٫۵۶و ) NCDsport (۵۵٫1۰ ± ۶٫1) نیدر وزن بدن ب یداریتفاوت معن

 نیبتفاوت  عالوه بر این؛؛ بود داریمعن (>P ۷٫۷۶) از مداخلهگروه بعد دو  نیب LDL-C و Total-C ریمقاددر تفاوت  نداشت. وجود

HDL-C (۶۵٫۹ ± ۳٫۵۹ی )هاگروهNCDsport ( ۵۳ ± ۳٫۴1و)LCDsport دارمعنی (۷٫۷۷۲ P <بود ). 

ی بین داریمعناثر  است. شدهاستفاده یخط ونیرگرس لیوتحلهیتجزاز وزن  رییو تغ داریمعن ریتمام مقادی بین کردن رابطه دایپ یبرا

 .ده است(نشان داده نش)نتایج  وجود نداشت HDL-Cو  LDL-C و TC اوزن ب رییتغ یرابطه

 

 بحث

وابسته به سن جزء  راتیی(. اگرچه تغ1۰است )در ارتباط  یو چاق یعملکرد ییاز دست دادن توانا جسمانی، با انحطاط یسالمند

 ان مسنزن روی مطالعه این رو،نی. ازاردیگیم قرار ریتحت تأث یبدن تیالو فع ییغذا میتوسط رژ اما همچنین ،ی استایقو یکیژنت

 هاکه آن یفرد ییغذا میرژیا حفظ و سطح فعالیت فیزیکی  کنندگان بهاز شرکت یجز عدم تعهد برخ. در طول مطالعه بهانجام گرفت

حذف  لیدال .میامواجه نبوده رهیو غ لیوتحلهیدد تجزمانند تعصب بالقوه، تعپژوهشی ه یهاتیمحدودسایر با  کرداز مطالعه حذف را 

هر نوع  ایشکر و  یهانیگزیجاالکل، مصرف قند یا عسل و  دنینوش ،ییغذا میرژ ایو  PALدر  رییعبارت بودند از تغ کنندگانشرکت

 پروفایل راتییه، کاهش وزن و تغشدبر اساس مطالعات انجام مطالعه. یدورهباال و قند( در سراسر  ی)با چرب یتجار یفرنگگوجهسس 

 ،۲۷اند )استفاده کرده ی پژوهشیدورهاز این  از محققان یاریو بس کشدیهفته طول م 1۲حداقل  ییغذا میبا ورزش و رژ یدیپیل

کاهش  ار آن اعتبار LCDs و است طتبخوردن غذا مر اب دیریسیگلی تری خون ماه متوقف شد. سطح سهمطالعه پس از  ن،یبنابرا؛ (1۹

در  NCD ریتأث یبررس RCT نیمطالعه اول نیبنا به اطالعات موجود، ا .شد از مطالعه حذف دیریسیگل یتر ریمتغ ن،یبنابرا؛ دهدیم

 .ورزش بوده است طییا چاقی در شرا وزناضافه مبتالبهدر زنان مسن  یکاهش وزن و پروفایل چرب

که  کرد رییاز مداخله نسبت به قبل از مداخله در هر دو گروه تغ بعد TC ،HDL-C ،LDL-Cوزن، همه پارامترها ازجمله 

 یتوجهقابل طوربه NCDاز  یناش LDL-Cو  TC کاهش. بود موردمطالعهی هامؤلفهبر بودن هردو رژیم غذائی  مؤثری دهندهنشان
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نقش  ییغذا یهامیرژ یک از رول هرسطح کلستکه  رسدیاساس، به نظر م نی. بر ای هستندچربکم میهر دو رژ بود. LCDاز  شتریب

ورزش و  یی،غذا میمداخالت رژ بخشیاثرکه  همکارانو فرانتس  یهاافتهی اب پژوهش یهاافتهی. دارد جینتاایجاد در  یمهم

 (.۲1، همخوانی داشت )انددادهقرار موردمطالعه را کاهش وزن یی بر غذا یهانیگزیجا

 NCD از یناش  LDL-Cو T C مقادیر .(۲۲-۲۴) شودیبدتر ماست که با افزایش سن  CVD ی برای بروزخون باال عامل خطر یچرب

همسان  کاهش وزنغذائی در خصوص  میهردو رژی بر واقعی بودن این دو رژیم غذائی بود؛ اما اثربخشی دیتأککه  بودنمشابه  LCDبا 

را در مردان  هاافتهی نیما، ا یمطالعه قبل .(۲1 ،۲۶) انددهگزارش کر ییغذا یهامیرژ سایر یبرارا مشابه  یجیمحققان نتا دیگر. بود

 .(۵) کندینمتائید 

   .ه استبود LCDsport از ترنییپا یتوجهطور قابلبه NCDsport در HDL-C سطح شینشان داد که افزای پژوهش هاافتهی 

HDL-C کنندهنییامل تعوع نیتراز مهم CVD لسترول تام به نسبت ک صورتآن به اترییاست. تغHDL-C نیتخم یبرا یاریمع 

در هر دو گروه آزمون  Total-C / HDL-Cنسبت است شده نشان داده ۳طور که در جدول . همان(۲۵ - ۲۰) است CVD بروز خطر

 و TCکاهش بیشتر . رددر قبل و بعد از مداخله وجود دا HDL-Cبه  Total-Cنسبت  نیب یداریتفاوت معنو  ؛است کرده رییتغ

 TC در نسبتپس از مطالعه،  دو گروهبین  باعث شد تا LCDsport به نسبت NCDsport در HDL-Cهمچنین افزایش اندک 

ورزش  .داشته باشد کاهش وزن با ورزش ینهیدرزم ینیبال یکاربردها تواندیم افتهی نیای مشاهده نشود. داریمعنکاهش  HDL-Cبه

 یناش HDL-C سطوح شیاند که افزامطالعه، نشان دادهاین  جایاست؛ اما نت HDL-C مقادیر ی افزایششدهشناختهعامل  خودیخودبه

 HDLسطح  راتییبه تغ و گرفتهمحققان انجام گریکه توسط د پیشینیمطالعات  افتهی نی. ااست ییغذا میرژخود متأثر از  ،از ورزش

 (.۲۹دارد )معتقد هستند، همخوانی  ییغذا میرژناشی از 

 درآمدشیپ عنوانبهاثر هردو رژیم غذائی بر پروفایل چربی  نشان داد کهمسن  در زنانساده  یخط ونیحاصل از رگرس جیتان ،الوهبع

 عروقی یکسان است._ی قلبیهایماریب

 ،یچرب ضرور یدهایاس ن،یاست. عالوه بر ادخیل  بدن یهاسلول یتمام یدر ساخت غشا یتوجه داشت که چرب دیبا ت،یدرنها

 نیاست. چن ییغذا رژیم هایدر استاندارد شدههیتوص زانیکمتر از م NCD در یچرب. آوردیمرا نیز فراهم  E و D ؛A یهانیتامیو

باال  بریمصرف ف .(۳۷)است  بریف دارای (g/d۵۷ –۴۷) شدههیر مقدار توصباردو ب تاخود  یدراتیکربوه ی باالیمحتوا لیبه دل یمیرژ

 زیشکم ن یاز گاز معده و احساس پر تیشکا مصرف باالی فیبر، . به دنبال(۳1کاهش دهد ) را نو آه میکلس ،یجذب رو تواندیم

از مشکالت  یو احتماالً به برخ ستیمناسب ن مدتیطوالن تفادهاس یبرا ییغذا میرژ نیکه ا رسدینظر م به .(۳۷) شده استگزارش

 .منجر شود

به نظر  گونهنیا. است کاهش وزنبر  یانساثر هم یدارا LCDدر مقایسه با  ییغذا میرژ نی، اNCDدر مورد  غاتیتبل فزونی باوجود

ممکن است در  ییغذا یهامیاز رژ یهرچند برخ ن،ی. عالوه بر اکاربردی استو  ملموسفاقد مفهوم  یمنف یکالر یواژهکه  رسدیم

منجر  یبر سالمت جسم یتوجهقابل یعوارض جانب هبولی ممکن است  باشندکاهش وزن  بر بخشی یکسانیاثردارای  کوتاه یزمانمدت

 .دنشو

کاهش  در بانوان مسن، .ندمشابه را درازدست دادن وزن نشان داد ییالگوی در حال رشد، هر دو گروه تجرب یغاتیتبل یهابرخالف ادعا

توسعه یا وقوع از  یریجلوگ در مورد کاهش وزن و LCD از شیبمزیتی  چی، هیورزش طیشراتحت  NCD آمده توسطدستوزن به

 .ی نداردو عروق یاختالالت قلب
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