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 چکیذه

ػزٍقیی ٍ کجیذ چیزة     -ّبی قلجیی   چبقی ثب ثیوبری .کِ ؽیَع آى در حبل افشایؼ اعتاعت ی ثزای عالهتی چبقی یک خغز جذّ مقذمه:

ٍ  ثیَؽیویبیی هیزتجظ ثیب چیبقی    ػَاهل ایي هغبلؼِ تؼییي تأثیز عتّ عَسًی ثز کبّؼ ٍسى ٍ  . ّذف اساعت ّوزاُ دارای  ییب  در سًیبى چیبو 

 .اعتٍسى  اضبفِ

ٍ    40اییي پیضٍّؼ    در. اعیت ای ٍ کبرآسهبیی ثیبلیٌی  ایي هغبلؼِ اس ًَع هذاخلِ ها:روش مواد و ِ  ییب  ًفیز اس سًیبى چیبو   ٍسى دارای اضیبف

ِ گیزی آعبى اًتخبة ؽذًذ ٍ پظ اس کٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى حضزت رعَل اکزم )ؿ( ؽْز تْزاى ثِ رٍػ ًوًَِ هزاجؼِ ِ  ی رضیبیت  ارائی ی  ًبهی

ّیبی  اًجبم ؽذ. هتغیز دقیقِ 20ثبر در ّفتِ ٍ ّز جلغِ ثِ هذت  ّفتِ ثِ تؼذاد دٍ 6 یعکتجی ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ. درهبى آًبى ثب عتّ عَسًی 

ِ   پبییي، لیپیَپزٍتئیي ی  ی ثذًی، قٌذ خَى ًبؽتب، تزی گلیغیزیذ، کلغتزٍل تبم، لیپَپزٍتئیي ثب داًغیتِ ٍسى، ؽبخـ تَدُ ثیب  ٍ   ی ثیب داًغییت

ِ  SPSSافیشار   ّب اس ًزمٍتحلیل دادُ ثزای تجشیِ گیزی ؽذًذ.قجل ٍ ثؼذ اس درهبى اًذاسُ (SGOT,SGPT) ّبی کجذی آًشین ، 22ی  ًغیخ

 آسهَى تی سٍجی ٍ آسهَى ٍیلکبکغَى اعتفبدُ ؽذ.

SGOT (01/0 p= )( ٍ =p 01/0خیَى ًبؽیتب )  (، کیبّؼ قٌیذ   =001/0pی ثیذًی )  ثؼذ اس درهبى، کبّؼ ٍسى ٍ ؽبخـ تَدُ ها: یافته

 (.=p 001/0) داری را ًؾبى داد ثب  ًیش افشایؼ هؼٌیی  دار ؽذ. لیپَپزٍتئیي ثب داًغیتِآهبری هؼٌی ّب اسًظز ًوًَِ

ّیبی   اس هؼیذٍد رٍػ  یکی ی ،یثیذً  ی تَاًذ ػالٍُ ثز کیبّؼ ٍسى ٍ ؽیبخـ تیَدُ    دّذ کِ عتّ عَسًی هی ًؾبى هی ّب یبفتِ گیری: نتیجه

 ثبؽذ. ثب  ی تِیثب داًغ يیپَپزٍتئیل ؼیافشا

 عتّ عَسًی، چبقی، کجذ چزة.ها: کلیذواژه

 E.mail: Dr.zeinabk@yahoo.com*ًَیغٌذُ هغئَل: 
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 مقذمه

جَاهیغ   در ػویَهی  ثْذاؽت هؾکل تزیي هْن چبقیاهزٍسُ 
 ٍ درگییز هغیبئل  هختلف جْیبى   کؾَرّبیثَدُ ٍ  هختلف
افیزاد   .(1)ّغتٌذرٍسافشٍى ایي پذیذُ  ثزٍس اس ًبؽی ػَارك
اثیتال ثیِ   هؼیزك خغیز   ، اغلیت در  ٍسى دارای اضبفِ چبو ٍ
لیپییذهی،    ظدیی  ،2 ًیَع بثت دی ػزٍقی، -ّبی قلجی ثیوبری
 ثزخیی  ٌّگبم خَاة ٍی  ّبی ػضالًی اعکلتی، آپٌِ ثیوبری

عٌذرم دًییبی  درٍاقغ  چبقی. (2)ّب قزار دارًذاًَاع عزعبى اس
در . (3)رٍ ثِ افشایؼ اعیت ّوَارُ کِ ؽیَع آى هذرى ثَدُ 

حبل حبضز، ؽیَع آى ثِ حذی رعییذُ اعیت کیِ عیبسهبى     
ِ  ثْذاؽت جْبًی ّوِ ػٌیَاى ییک خغیز     گیزی چیبقی را ثی

عیبسهبى جْیبًی ثْذاؽیت     .جذّی جْبًی اػالم کزدُ اعیت 
 3/1حیذٍد   هیالدی 2020 تب عبل کِکزدُ اعت  ثیٌی پیؼ

 573 ٍ خَاٌّذ داؽت ٍسى اضبفِ هیلیبرد ًفز اس جوؼیت دًیب

هغبلؼبت هختلف . (4)خَاٌّذ ؽذ چبقی دچبر ًیش ًفز هیلیَى
 در چیبقی  ؽیَع هیشاى کِ اعت دادُ ًؾبى ایزاى کؾَردر 

در حیبل حبضیز    .(5) اعیت  هیزداى ز ثزاثی ٍد اس ثییؼ  سًیبى 
سًیذگی،   ی ؽبهل افالح ؽیَُ کبررفتِ ثِّبی درهبًی  رٍػ

کٌتزل رصین غذایی، ٍرسػ، دارٍدرهبًی، رفتبردرهبًی، اػوبل 
. (6)عیت  ّبجزاحی، عیتّ عیَسًی ٍ تزکیجیی اس اییي رٍػ    

اعیتفبدُ اس عیتّ عیَسًی افیشایؼ      هختلف در جَاهغ اهزٍسُ
 اعتفبدُ ،افشایؼ ؽیَع چبقی تَجِ ثِ ثب  ثَدى ٍ ثب ٍ یبفتِ
پیذا کزدُ اعت. ی در درهبى چبقی جبیگبُ خبف ایي رٍػاس 

ّن ًؾیبى داد کیِ اثیزات     ّبهتبآًبلیش ٍ هٌذ ًظبمّبی ثزرعی
ٍ  ًجیَدُ هؾخـ  عَر کبهل ثِدرهبى چبقی  ثزعتّ عَسًی 

ِ  اسآًجیب  .ثزای هغبلؼِ در ایي سهیٌِ ًیبس فَری ٍجَد دارد  کی
اس تیَاى  هیی ، خغز اعتػبرضِ ٍ کن عتّ عَسًی رٍؽی کن

درهبًی کوکی ثزای درهبى چیبقی   ی ػٌَاى یک ؽیَُ ثِآى 
 .(8, 7) اعتفبدُ کزد

ّیبی پالعیوب   لیپیذ دّذ کِ کبّؼ عغح هغبلؼبت ًؾبى هی
ّیبی قلجیی ٍ    ثب کبّؼ ٍسى ٍ کبّؼ خغز ایجیبد ثیویبری  

. کجیذ چیزة ػلیت افیلی     (10, 9)ػزٍقی در ارتجبط اعیت  
ّبی کجذی اعت ٍ ثبثت ؽذُ اعت کِ  ٍهیز در ثیوبری هزگ

. (11)ی تٌگبتٌگی دارد ٍسى راثغِ کجذ چزة ثب چبقی ٍ اضبفِ
دّیذ کیِ اثیز عیتّ     ؽذُ ًؾیبى هیی   ثزرعی هغبلؼبت اًجبم

خَثی هَردهغبلؼِ قزار ًگزفتِ  ّبی کجذی ثِعَسًی ثز آًشین
 اعت.

در ایي تحقیق، اثز عتّ عیَسًی ثیز کیبّؼ ٍسى، ؽیبخـ     
، عیغح گلیَکش خیَى، چزثیی ّیبی خیَى ٍ       1ی ثذًی تَدُ

ِ ّییبی کجییذی  آًییشین ٍسى  در سًییبى چییبو ٍ دارای اضییبف
 هَردثزرعی قزار گزفت.

 هامواد و روش

ایي تحقیق، قغوتی اس یک کبرآسهبیی ثیبلیٌی اعیت کیِ در    
ّبی ثبلیٌی ایزاى ثجت ؽذُ اعت. تؼذاد هزکش ثجت کبرآسهبیی

افییشار  حجیین ًوًَییِ در ایییي پییضٍّؼ ثییب اعییتفبدُ اس ًییزم  
G*Power 3  تَعیظ در  ٍ ثب در ًظز گزفتي هیشاى اثیز ه

هحبعجِ ؽذ کِ ثب در ًظز گزفتي رییشػ   Cohenهقیبط 
ًفز در ّز گزٍُ هَرد ارسیبثی  40ّب تؼذاد  درفذی ًوًَِ 15

ّبی هزثَط ثِ یک گیزٍُ، قجیل ٍ ثؼیذ اس    قزار گزفت ٍ دادُ
 اًجبم هذاخلِ ثزرعی ٍ تحلیل ؽذ.

ٍ در دعیتزط   2آعیبى  گیزی ثِ رٍػدر ایي هغبلؼِ، ًوًَِ
ًفیز اس سًیبى چیبو ٍ     40ی پضٍّؼ ؽبهل ِ اًجبم ؽذ. جبهؼ
ثیِ   93 - 94ّیبی  ٍسى ثَدًیذ کیِ عیی عیبل     دارای اضبفِ

ثیوبرعتبى حضزت رعَل اکزم )ؿ( ؽیْز تْیزاى هزاجؼیِ    
کزدُ ثَدًذ. ثیوبراى سى ثب هؼیبرّبی سیز ٍارد هغبلؼِ ؽیذًذ:  

ی ثذًی ثییي   عبل ٍ ؽبخـ تَدُ 65تب  18داؽتي عيّ ثیي 
ٍ ؽیییزدّی، هجییتال ًجییَدى ثییِ  ، ػییذم حییبهلگی40تییب  25

ػزٍقییی  -ّییبی قلجییی  ّییبی آًییذٍکزیي ٍ ثیوییبری ثیوییبری
دٌّذُ، ػذم اعتفبدُ اس  ریشی ّبی خَى ًؾذُ ٍ ثیوبری کٌتزل
هیبُ گذؽیتِ ٍ    3ی اؽیتْب ٍ ٍسى در   دٌّذُ ّبی کبّؼدارٍ

ِ  جش رٍػ ّبی کبّؼ ٍسى ثِ عبیز رٍػ کبررفتیِ در   ّبی ثی
رضیبیت ثیزای ؽیزکت در    ایي هغبلؼِ ٍ درًْبییت، اػیالم   

هغبلؼِ. هؼیبرّبی خزٍج ثیوبراى ًیش ؽبهل ػذم توبیل فیزد  
ی درهبى، ثزٍس ػَارك درهبى )علَلیت، اکیویَس   ثزای اداهِ

ٍعیغ ٍ اِدِم(، تزط ؽذیذ اس عیَسى، اًجیبم جزاحیی درهیبى     
 ِ ی  چییبقی در حیییي هغبلؼییِ ٍ اعییتفبدُ اس دارٍّییبی دعییت

 گیزی اس ثبرداری ثَد.ّبی جلَکَرتیکَاعتزٍئیذ ٍ یب دارٍ
افزاد اسًظز رصین غذایی تحت رصین ایشٍکبلزیک قزار گزفتٌذ 

ٍ اسًظیز الگیَی هقیزف     دَؽ  افالحتب ػبدات غذایی آًبى 
ی هَردًییبس   غذایی ًیش ؽجیِ ثِ ّن ثبؽٌذ. هقذار کبلزی پبیِ

 Masterعیت هیذل    افشار عیال   ی ًزم ٍعیلِ ّز فزد ثِ

Diet Pro ِی ثزاعبط هؼبدل Harris Benedict  ثب ٍ
هحبعیجِ ؽیذ ٍ ثیب     1تَجِ ثِ عغح فؼبلیت فزد ثب ضیزیت  

آهذُ ثزای کبلزی رصین غذایی، دعیتَر   دعت تَجِ ثِ ػذد ثِ

                                                           
1:Body mass index 
2: Convenience sampling 
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ی افزاد هَردهغبلؼِ، فؼبلیت  غذایی آى تؼییي ؽذ. ثزای ّوِ
دقیقِ ٍرسػ َّاسی ثیب   30فَرت رٍساًِ  ٍرسؽی هٌبعت ثِ

ّب ؽذ. ایي تَفیِ ؽذت هتَعظ ثزاعبط تغت تکلن تَفیِ
 ثب تَجِ ثِ ؽزایظ افزاد تؼذیل یبفت.

کِ چبقی در عتّ عَسًی یک ثیوبری خیبؿ ًجیَدُ ٍ    اسآًجب
ّبعت، ثب ثزرعی ٍعیغ هقب ت درٍاقغ جشئی اس عبیز عٌذرم

ٍ ثحث ٍ تجبدل فکزی ثب هتخققبى عتّ عَسًی، هؾخـ 
ؽذ کِ ًقبط هَرداعتفبدُ در تحقیقبت هختلف، ثغیبر هتٌَع 

ّبی اٍلییِ، تؼیذادی اس ًقیبط    َدُ ٍ درًْبیت پظ اس ثزرعیث
هْن ثزای ایي هغبلؼِ در ًظز گزفتِ ؽذ. ایي ًقیبط ؽیبهل   

He71،REN42، REN123، SP64، ST345، 
GB256، ST257،LI48   ُ ّیبی  ی عیَسى  ثَدًیذ. اًیذاس

ِ mm40×25/0 ی ؽیکن  هَرداعتفبدُ در ًبحیِ ی  ، در ًبحیی
 mm 18 ×13/0دعیت  ی  ٍ در ًبحیِ mm25×25/0 پبّب

رٍػ عتّ عَسًی در اییي هغبلؼیِ، دٍعزفیِ ٍ     اًتخبة ؽذ.
ثذٍى اعتفبدُ اس تحزیک الکتزیکی ثَد. ًقبط هَردًظز، قجل 
اس عَسى سدى، ثب الکل ضیذػفًَی ؽیذ. ػویق فزٍرًٍیذگی     

ّیب  هتز ٍ در اًیذام عبًتی 5/2ی ؽکن حذٍد  عَسى در ًبحیِ
ّبی درهبًی ثیب  ِ ای کِ درد احغبط ؽَد، ثَد. جلغتب لحظِ

دقیقیِ   20ی آى  عتّ عَسًی دٍ ثبر در ّفتِ ثَد ٍ ّز جلغِ
ّفتیِ تحیت درهیبى ثیب عیتّ       6 ثِ هذتعَل کؾیذ. افزاد 

 12سهبى درهبًی آًبى  عَسًی قزار گزفتٌذ ٍ درهجوَع، هذت
کؾیذ. عتّ عَسًی اس دقیقِ عَل  20جلغِ ثَد کِ ّزکذام 

ی ییک   لِیٍعی  ثِافزاد  ی اثتذا تب اًتْبی هغبلؼِ ٍ ثزای ّوِ
 اًجبم ؽذ. ذُید آهَسػفزد 

در اثتذای هغبلؼِ ٍ عپظ یک ّفتِ پیظ اس پبییبى آخیزیي    
ی درهبى ثب عتّ عَسًی، افزاد ثِ ثیوبرعیتبى هزاجؼیِ    جلغِ

ی ثذًی ٍ ػَاهیل آسهبیؾیگبّی    ٍسى، ؽبخـ تَدُ کزدًذ ٍ
ی ؽذ. اس اثتذا تب اًتْبی هغبلؼِ اس یک تزاسٍ گیزی آًبى اًذاسُ

( اعتفبدُ ؽذ. SECAگزم )هذل  50عٌجؼ ٍسى ثب دقت 
فجح اًجیبم گزفیت ٍ    11تب  9ّب در عبػت گیزی توبم اًذاسُ

ّب ؽزکت افزاد در ٍضؼیت ًبؽتب ٍ ثب حذاقل لجبط در آسهَى
هتز )هیذل   عبًتی 200دادُ ؽذًذ. اس قذعٌج دیَاری ثِ عَل 

NO 26SM)  ُی ثیذًی افیزاد    اعتفبدُ ؽذ. ؽبخـ تیَد
                                                           

1:Heart7 
2:Ren mai 4 
3: Ren mai 12 
4:Spleen 6 
5:Stomach 34 
6:Gall bladder 25 
7: Stomach 25 
8:large intestine 4 

ِ ثزاعی  ( kg/m2ثیز هجیذٍر قییذ )    ی ٍسى تقغییین بط راثغی
 هحبعجِ ؽذ.

عیبػت   12حیذاقل   ثیِ هیذت  افزاد اس ؽت قجیل   کِ یدرحبل
ًبؽتب ثَدًذ، ثزای ثزرعی ػَاهل آسهبیؾگبّی، در آسهبیؾگبُ 

ِ ثیوبرعتبى حضزت رعیَل اکیزم )ؿ( تحیت     ی زیی گ ًوًَی
کَثیتبل قزار گزفتٌذ. عپظ هیشاى  خَى هحیغی اس ٍریذ آًتِ

ّیبی کجیذی آًیبى ثزرعیی ٍ     خَى ،چزثی خَى ٍ آًشین قٌذ
تحلیل ؽذ. کیت اعتفبدُ ؽذُ در ایي هغبلؼِ پبرط آسهیَى  

ی یییک ًفییز اس اػضییبی آسهبیؾییگبُ ثییب  لِیٍعیی ثییِکییِ  ثییَد
ّبی اتَآًبلیشر ثیَؽیوی هذل ّیتبچی تحت ثزرعیی   دعتگبُ

ّیبی آسهبیؾیگبّی در   ٍ آًبلیش قیزار گزفیت. ًتیبیج آسهیَى    
(، هییشاى  FBS)9ًبؽیتب  هیشاى قٌذ خَى  چٌذقغوت ؽبهل

(، HDL) 11( ٍ ثیب  LDL) 10لیپَپزٍتییي ثب چگبلی کین 
گلیغیییزیذ  (، تییزیTOTAL CHOLکلغییتزٍل کییل )

(TGآًشین ٍ )  ّبی کجذی ؽبهل عزم گلَتبهیک پیزٍٍییک
( ٍ عیزم گلَتبهییک اگشالَاعیتیک    SGPTآهیٌیبس )  تزاًظ
رعیی ثجیت   ( ًیش در پزًٍذُ ٍ فزم ثزSGOTآهیٌبس ) تزاًظ
 ؽذًذ.

ی ّلغیٌکی، قیَاًیي   هحققبى در توبم هزاحل ثِ هفبد ثیبًیِ
ی اخیالو   اخالقی هقَة ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ کویتِ

داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ایزاى پبیجٌذ ثَدًذ. ثب تَجِ ثیِ ایٌکیِ   
ایي هغبلؼِ اس ًَع کبرآسهبیی ثبلیٌی ثَد، ًکبت اخالقی عزح 

ب ػیَارك احتویبلی درهیبى    ثب دقت ثزرعی ؽذ ٍ ثیوبراى ثی 
ی کتجی اس آًبى گزفتیِ ؽیذ. ییک     ًبهِ آؽٌب ؽذًذ ٍ رضبیت

ؽوبرُ تلفي در اختیبر ثیوبراى قزار گزفت تب در فَرت ثیزٍس  
ّز ًَع هؾکلی ثتَاًٌذ ثب آى توبط ثگیزًذ. ثیویبراى در ّیز   

 ای اس تحقیق اهکبى خزٍج اس هغبلؼِ را داؽتٌذ.هزحلِ
ی اس هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼییبر ٍ  ّبی کوّثزای تَفیف هتغیز

درفیذ(  ) یفزاٍاًی ثزای تَفیف هتغیزّبی کیفی اس گیشارػ  
ثیَدى هتغیزّیب اس آسهیَى     اعتفبدُ ؽذ. ثزای عٌجؼ ًزهیبل 

ی ًتبیج قجیل ٍ   ٍ ثزای هقبیغِ 12اعویزًَف -کَلوَگزٍف 
یب هؼبدل ًبپبراهتزی آى  13ثؼذ اس هذاخلِ اس آسهَى تی سٍجی

افیشار   ّب در ًزمدادُ اعتفبدُ ؽذ. 14یؼٌی آسهَى ٍیلکبکغَى
SPSS ِ05/0ٍتحلیل ؽیذ. هقیذار    تجشیِ 22ی ًغخ p< 

 داری در ًظز گزفتِ ؽذ.ػٌَاى عغح هؼٌی اسًظز آهبری ثِ

                                                           
9. Fasting blood sugar 

10. Low density lipoprotein 

11. High density lipoprotein 

12. kolmogorov-smirnov test 

13. t paired test 

14. Wilcoxon signed-rank test 
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 ها یافته

ًفیز اس هغبلؼیِ خیبرج     3ّبی درهبًی  در عَل اًجبم هذاخلِ
ثِ دلیل ًفز  ثِ دلیل تغییز هحل سًذگی، یکًفز  ؽذًذ؛ یک
ثیِ دلییل هقیزف    ًفیز   ٍ یک ی درهبى ِ اداهِػذم توبیل ث

     ُ  1ی  قییزؿ پیؾییگیزی اس ثییبرداری. در جییذٍل ؽییوبر
ؽیَد.  ّبی دهَگزافیک افزاد هَردهغبلؼِ هؾبّذُ هی ٍیضگی

اًحزاف هؼیبر ٍسى افیزاد ثزاثیز    در اثتذای هغبلؼِ هیبًگیي ٍ
کیلَگزم ٍ هیبًگیي اًحزاف هؼیبر ؽیبخـ   16/11±63/82

ثییَد.  kg/m216/3±98/31 ثییزی ثییذًی آًییبى ثزا  تییَدُ
 mg/dl ثزاثیز  FBSهیبًگیي ٍ اًحیزاف هؼییبر در هیَرد    

05/13±83/94 ،TG  ثزاثییییزmg/dl 40/64±89/131، 
TC ثزاثییییز mg/dl 73/43±59/195 ،HDL  ثزاثییییز

mg/dl 80/12±40/49 ،LDL  ثزاثییزmg/dl 05/22± 
69/112 ،SGOT  ثزاثییزIu/L 54/7±51/20  در هییَرد ٍ

SGPT  ثزاثزIu/L 29/9±91/20 .گشارػ ؽذ 
ی تَسییغ   اعویزًَف، ًحَُ -ثب تَجِ ثِ آسهَى کَلوَگزٍف 
 ِ ، FBSی ثیییذًی،  ی تیییَدُ در هتغیزّیییبی ٍسى، ًوبیییی

TG،TOTAL CHOL ،LDL ٍ HDL   ًزهبل ثیَد
ًزهییبل ًجییَد. ثییزای  SGOT  ٍSGPTٍ در هتغیزّییبی 

ّب قجل ٍ ثؼذ اس هذاخلِ در هتغیزّیبی ثیب   ی هیبًگیي هقبیغِ
ِ   تَسیغ ًز ی هتغیزّیب اس   هبل اس آسهَى تیی سٍجیی ٍ در ثقیی

 2ی  آسهییَى ٍیلکبکغییَى اعییتفبدُ ؽییذ. در جییذٍل ؽییوبرُ
ی ثیذًی   ؽَد کِ هیبًگیي ٍسى ٍ ؽبخـ تیَدُ هؾبّذُ هی

قجل ٍ ثؼذ اس هذاخلِ کبّؼ پیذا کزدُ ٍ ایي کیبّؼ اسًظیز   
ًغیجت   FBS(. هییبًگیي  =001/0pدار اعت )آهبری هؼٌی

داری را ًؾیبى  سًظز آهبری کبّؼ هؼٌیی ثِ قجل اس هذاخلِ، ا
، TG ٍ TOTAL CHOL(. هیییبًگیي =p 01/0داد )

LDL      ًغجت ثِ هقبدیز اٍلیِ کبّؼ پییذا کیزد ٍلیی اییي
(. هییبًگیي  <p 05/0دار ًجیَد ) کبّؼ اسلحبػ آهبری هؼٌی

ًغجت ثِ هقبدیز پبیِ افشایؼ پیذا کزد کِ ایي  HDLهتغیز 
(. هییبًگیي  =p 001/0د )دار ثَافشایؼ اسلحبػ آهبری هؼٌی

ًغجت ثِ هقبدیز پبییِ کیبّؼ    SGOT ٍ SGPTهقبدیز 
اسلحیبػ آهیبری    SGOTپیذا کزد کِ ایي کبّؼ در هَرد 

دار ًجیَد   هؼٌی SGPT( ٍ در هَرد =p 01/0دار ثَد )هؼٌی
(2/0 p=)ُهؾیبّذُ   قبثل 1ی  . ایي تغییزات در ًوَدار ؽوبر

 اعت.

 بحث

بّؼ ٍسى ٍ کٌتیزل  ّذف ایي پضٍّؼ، درهیبى چیبقی، کی   
، TGػَاهل ثیَؽییویبیی هیزتجظ ثیب چیبقی ثیَد. افیشایؼ       

تَاًذ هٌجز ثیِ   یه HDL ٍ کبّؼ LDLکلغتزٍل کل، 
افیزاد چیبو در   . (12)ػزٍقی ؽَد -ّبی قلجی  ایجبد ثیوبری

ّبی کجیذی  هؼزك اثتال ثِ عٌذرم هتبثَلیک، افشایؼ آًشین
-ٍ ثیوبری کجذ چزة ّغتٌذ. در حبل حبضز کجذ چزة ؽبیغ

تزیي ثیوبری کجیذی در کؾیَرّبی غزثیی ٍ ػلیت افیلی      
. در (9)ذیآّبی کجذی ثِ ؽوبر هی ٍهیز ًبؽی اس ثیوبری هزگ

، اهکبى ایي هغبلؼِ ًؾبى دادُ ؽذ کِ ثِ کوک عتّ عَسًی
-ی ثذًی، قٌذ خَى ًبؽتب ٍ آًیشین  تٌظین ٍسى، ؽبخـ تَدُ

ٍ  FBS  ٍSGOTّییبی کجییذی ٍجییَد دارد. کییبّؼ در 
دار ثیَد ٍلیی تغیییزات    اسًظز آهبری هؼٌیی  HDLافشایؼ 

TG ،TOTAL CHOL  ٍLDL دار ًجَد.هؼٌی 
دّیذ کیِ اعیتفبدُ اس عیتّ عیَسًی ثیب       تحقیقبت ًؾبى هیی 

اػقیبة هزکیشی هٌجیز ثیِ     افشایؼ عزٍتًَیي در عیغیتن  
ایجبد ٍ ثب تحزیک ّیپَتب هَط هٌجز ثِ  (13)کبّؼ اؽتْب

عق خبؿ رٍی بعَسى سدى در هٌ. (14)ؽَد حظّ عیزی هی
ؽَد کِ ایي هبدُ ثبػث ثذى هٌجز ثِ آسادؽذى اًذٍرفیي هی

فؾیبرّبی  تَاًیذ  تز هیی ٍ فزد راحت ؽَد هیآراهؼ در ثذى 
آغبسیي  ی تَاًذ یک ًقغِتحول کٌذ. اضغزاة هی را ػقجی

عتّ عَسًی ثب افشایؼ  پزخَری ثبؽذ. ثزای افشایؼ اؽتْب ٍ
پبهیي هٌجز ثِ کبّؼ اعیتزط در  ّب ٍ دٍ تحزیک آًکفبلیي

اًیذٍرفیي رٍی عیغیتن    ،ػیالٍُ ثیز آى   .(15)ؽیَد افزاد هی
ِ ّب  َّرهَى گَارػ ٍ تَاًیذ  تزتییت هیی   ثیذیي  ٍ اثز گذاؽیت

. در اییي  (16)در ثیذى ؽیَد   ٍعیبس  عیَخت ٌجز ثِ تؼیذیل  ه
تَاًیذ ًبؽیی اس   هغبلؼِ هؾخـ ؽذ کیِ کیبّؼ ٍسى هیی   

کبّؼ اؽتْب، افیشایؼ حیظّ عییزی ٍ کیبّؼ فؾیبرّبی      
 ػقجی در افزاد ثبؽذ.

 ،He7 ،REN4در ایییییییي پییییییضٍّؼ اس ًقییییییبط  
REN12،SP6 ،ST34 ،GB25 ،ST25   ٍLI4 

اعتفبدُ ؽذ کِ ایي ًقبط در عتّ عَسًی چیي ثزای افشایؼ 
حظّ عیزی، تٌظین حزکبت گَارؽی، ثْجَد اختال ت کجذ ٍ 

 .(17, 14)ی ففزا ٍ ایجبد حظ آراهؼ کبرثزد دارًذ کیغِ
ػٌَاى هقبیغِ ثب ًتیبیج عیبیز هحققیبى، در تحقیقیی کیِ       ثِ
تَرگزٍل ٍ ّوکبراى ثز رٍی سًیبى چیبو اًجیبم     ی ٍعیلِ ثِ

 LDL ٍ TGکییبّؼ در ٍسى، کلغییتزٍل کییل،   (6)ؽییذ
دار اسًظز آهبری هؼٌیی  HDLؽذ؛ ٍلی افشایؼ در  هؾبّذُ

تزیکیی اعیتفبدُ کیزدُ    ًجَد. آًبى اس رٍػ عتّ عیَسًی الک 
کیلَکبلزی در ًظز گزفتِ  1450ثَدًذ ٍ رصین غذایی ثیوبراى 

ؽذُ ثَد. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ایي هحققبى اس جزیبى الکتزیکیی  
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کبلزی اعتفبدُ کزدُ ثَدًذ، ًتبیج آًیبى ثیب    ٍ رصین غذایی کن
 ّبی ایي تحقیق هتفبٍت اعت.یبفتِ

ی ػجذی ٍ  ؼِکبّؼ ٍسى ٍ ثْجَد هقذار چزثی خَى در هغبل
. در اییي هغبلؼیِ اس عیتّ    (18)ّوکبراى ًییش هؾیبّذُ ؽیذ   

عَسًی الکتزیکی اعتفبدُ ؽذُ ثَد ٍ ًقیبط هیَردًظز ثیزای    
افزاد تب حیذٍدی هتفیبٍت ثیَد. در تحقییق حبضیز، اس عیتّ       
عَسًی ثذٍى جزیبى الکتزیکی اعتفبدُ ؽذ ٍ ًقبط هیَردًظز  

 ای توبم افزاد، یکغبى ثَد.ثز
ِ  ای کِ ثِدر هغبلؼِ ی اعیوبػیل ٍ ّوکیبراى اًجیبم     ٍعییل

گلیغیزیذ اسًظز آهبری  کبّؼ کلغتزٍل کل ٍ تزی (19)ؽذ
ّیبی  ٍ آًشین HDL ،LDLدار ثَد ٍلی تغییزات در هؼٌی

ّیبی آًیبى ثیب    دار ًجَد. ػلت اختالف ثیي یبفتِکجذی هؼٌی
ًتبیج ایي تحقیق، ثِ تفبٍت در ًقبط هیَردًظز ٍ اعیتفبدُ اس   
عتّ عَسًی الکتزیکی، عتّ عَسًی گیَػ ٍ ییب اعیتفبدُ اس    

 کبلزی هزثَط اعت. ّبی غذایی کنرصین
رعذ کِ ثب ّوکبری عیغیتن اػقیبة هزکیشی ٍ    ثِ ًظز هی
ن اتًََهییک ػقیجی تحزییک    ّبی التْبثی عیغت عبیتَکیي

کیَلیي اس عزییق اػقیبة     ؽَد ٍ هٌجز ثِ تزؽح اعیتیل  هی
کَلیي ًقؼ هْویی در تٌظیین    ؽَد. اعتیل پبراعوپبتیک هی

ّییب اس عیغییتن گَارؽییی دارد. حزکییبت ٍ تزؽییح َّرهییَى
تَاًذ حزکبت دعتگبُ گَارػ را تزتیت، عتّ عَسًی هی ثذیي

   ٍ سى، ثْجیَد  تٌظین کٌذ ٍ هٌجز ثِ کیبّؼ اؽیتْب، کیبّؼ 
 .(20)ّبی کجذی ؽَدهقذار چزثی ّبی خَى ٍ آًشین

 گیری نتیجه

ضز ًؾیبى داد کیِ عیتّ عیَسًی     عَر خالفِ، تحقیق حب ثِ
ی ثیذًی، کیبّؼ    ثبػث کبّؼ ٍسى، کبّؼ ؽبخـ تیَدُ 

ّیبی  قٌذ ًبؽتبی خَى، ثْجَد لیپیذ پزٍفبیل ٍ کبّؼ آًیشین 
ؽَد. ایي اثیزات  ٍسى هی کجذی در سًبى چبو ٍ دارای اضبفِ

تَاًیذ ًبؽیی اس تحزییک تزؽیح ثتباًیذٍرفیي در ثیذى ٍ       هی
کییِ ایییي ػَاهییل  آى ثبؽییذ. اسآًجییب 1خبفیییت لیپَلیتیییک
ّیبی   ػزٍقیی ٍ ثیویبری   -ّبی قلجی  ثیَؽیویبیی، ثب ثیوبری

کجذی ًیش هزتجظ ّغتٌذ، اعتفبدُ اس عتّ عَسًی ػیالٍُ ثیز   
ٍ  تَاًیذ در ثْجیَد اییي ػَاهیل    کوک ثِ کیبّؼ ٍسى هیی  

ػزٍقیی ٍ   -ّیبی قلجیی   ٍهیز ًبؽی اس ثیویبری  کبّؼ هزگ
خغیز ٍ  کجذی هؤثز ثبؽذ. عیتّ عیَسًی رٍػ درهیبًی ثیی    

-هؤثزی اعت. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ توبیل ثِ اعتفبدُ اس درهیبى 

خقَؿ عتّ عَسًی در جَاهغ افشایؼ یبفتِ  ّبی کوکی ثِ
ػٌَاى یک رٍػ عَدهٌذ ٍ  تَاًذ ثِاعت، ایي ًَع درهبى هی

                                                           
1: lipolytic 

ّب ثزای کیبّؼ ٍسى، ثْجیَد   ػبرضِ در کٌبر عبیز درهبى کن
ر ّیبی کجیذی ثیِ کیب    آًشین  هقذار چزثی ّبی خَى ٍ تٌظین

 ثزدُ ؽَد.
تَاى ثِ پبییي ثَدى حجین  ّبی ایي هغبلؼِ هیاس هحذٍدیت

سهبى پیگیزی اؽبرُ کیزد. ثیزای اس    ًوًَِ ٍ کَتبُ ثَدى هذت
کٌٌیذُ اس ثییي سًیبى     ثیي ثزدى اثز جٌظ، توبم افزاد ؽزکت

اًتخبة ؽذًذ؛ ثٌبثزایي، هوکي اعت تؼوین ًتبیج ایي هغبلؼِ 
یح ًجبؽیذ. ثیزای   ثِ کل افزاد )ؽیبهل ّیز دٍ جیٌظ( فیح    

ثزرعی اثز افلی عتّ عَسًی، اس تحزیک الکتزیکی اعتفبدُ 
ّبی ایي هغبلؼِ ثیب  تَاًذ ػلت تفبٍت یبفتًِؾذ؛ ایي اهز هی

 ًتبیج عبیز هحققبى ثبؽذ.

 قذردانی تقذیر و

ی  داًٌذ کیِ اس داًؾیکذُ  ًَیغٌذگبى تحقیق ثز خَد  سم هی
یقییبت پشؽییکی داًؾییگبُ ػلییَم پشؽییکی ایییزاى، هزکییش تحق

تْبجوی، ثخؼ پشؽکی ٍرسؽیی ثیوبرعیتبى    ّبی کنجزاحی
حضزت رعَل اکزم )ؿ( ٍ توبم افزادی کِ در ایي هغبلؼیِ  

 ؽزکت کزدًذ تقذیز ٍ تؾکز ًوبیٌذ.
 N 18 ؽذُ ثب کذ ی ثجت ایي تحقیق قغوتی اس یک هغبلؼِ 

2014217858IRCT ّبی ثیبلیٌی  در هزکش ثجت کبرآسهبیی

یقیبتی هقیَة هزکیش تحقیقیبت     ایزاى ٍ جشئی اس عزح تحق

تْبجوی ٍاثغتِ ثِ داًؾیگبُ ػلیَم پشؽیکی     ّبی کنجزاحی

 -140-24093ایزاى ثب کذ 
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 ّبی دهَگزافیک افزاد هَردهغبلؼٍِیضگی (1) ی جذٍل ؽوبرُ
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ّبی هَردثزرعی در دٍ سهبى قجل ٍ یک ّفتِ پظ اس اتوبم هذاخلِهیبًگیي هتغیز ی هقبیغِ( 2) ی جذٍل ؽوبرُ

 

 FBS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لیپَپزٍتئیي ثب چگبلی سیبد،HDL: کلغتزٍل تبم، TOTAL CHOLگلیغیزیذ،  : تزیTGقٌذ خَى ًبؽتب، 

LDL ،لیپَپزٍتئیي ثب چگبلی کن :SGOT ،عزم گلَتبهیک پیزٍٍیک تزاًظ آهیٌبس :SGPTَاعتیک تزاًظ آهیٌبس: عزم گلَتبهیک اگشال 

 *: آسهَى تی سٍجی، **: آسهَى ٍیلکبکغَى 

 

 

 

 

 ی( فزاًٍ)درفذ عغح هتغیز کیفی هتغیزّبی

 
 ٍضؼیت تأّل

 30%(1/81) هتأّل

 2%(9/18) هجزد

 
 ؽغل

 22%(5/59) دار خبًِ

 13%(1/35) کبرهٌذ

 2%(4/5) هحقل

 هیبًگیي±  اًحزاف هؼیبر هتغیزّبی کوّی

 13/46±27/10 ثزحغت عبل(عي )

 60/1±06/0 قذ )ثزحغت هتز(

 عیهتغیز هَردثزر
 قجل اس هذاخلِ

 هیبًگیي ± اًحزاف هؼیبر

 ثؼذ اس هذاخلِ

 هیبًگیي ± اًحزاف هؼیبر

*
P-value 
 

 ثذًی ی ؽبخـ تَدُ

kg/m )ثزحغت
2) 

16/3 ± 98/31 37/3 ± 33/31 001/0 

 001/0 00/81± 39/12 63/82 ± 16/11 )ثزحغت کیلَگزم( ٍسى

FBS ثزحغت( mg/dl) 05/13 ±83/94 42/10 ± 97/90 01/0 

TG ثزحغت( mg/dl) 40/64 ± 89/131 34/65 86±/125 3/0 

TOTAL CHOL 
 (mg/dl )ثزحغت

073/43 ± 59/195 94/41 ± 29/190 35/0 

HDL ثزحغت( mg/dl) 80/12 ±40/49 48/12 ± 13/54 001/0 

LDL ثزحغت( mg/dl) 05/22 ±69/112 58/27 ± 43/112 94/0 

SGOT
 **54/7± 51/20 96/6 ±08/19 01/0 (Iu/L )ثزحغت 

SGPT
 **29/9 ±91 /20 05/9± 70/20 2/0 (Iu/L )ثزحغت 
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 قجل ٍ پظ اس هذاخلِ FBS ،HDL  ٍSGOT، ٍسى، BMI( تغییزات پبراهتزّبی هَردثزرعی ؽبهل 1ی ) ؽکل ؽوبرُ
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Abstract 

Introduction: Obesity is a serious life-threatening problem in the whole world. Obesity is 

considered to be related to many conditions such as cardiovascular diseases, diabetes, fatty 

liver and different kinds of cancer. This study was conducted to evaluate the effect of 

acupuncture on the weight loss as well as obesity-related biochemical factors in overweight 

and obese women. 

Methods: Forty overweight and obese women were included in this clinical trial via 

convenient sampling method. All samples were asked to sign an informed consent before the 

study. Participants were treated with acupuncture for a period of 6 weeks, twice a week for 20 

minutes per session. obesity-related biochemical factors which were evaluated in this study 

were as follow: Weight, body mass index, fasting blood sugar (FBS), triglyceride (TG), total 

cholesterol, low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL) and liver enzymes 

(SGOT, SGPT) measured before and after treatment. T paired and Wilcoxon tests in SPSS 

software version 22 were used to analyze data. 

Results: Acupuncture was related to the decrease of weight and body mass index (P=0.001), 

FBS (p=0.01) and SGOT (p=0.01), while HDL was increased with acupuncture (p=0.001). 

Conclusion: The results show that acupuncture can be one of the limited methods of 

increasing high density lipoprotein, in addition to weight loss and decreasing BMI. 

Keywords: Acupuncture, Obesity, Fatty liver. 
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