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دانش تغذيه و سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزا در زنان  نیارتباط ب یبررس
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 مقدمه:
حالدریدرکشورهایعروق-یقلبیهایماریب

توسعه یدگسبکزنوینیشهرنشیزندگریتأثتحت

افزا به شناختعواملباشدیمشینادرسترو عدم و

موجبآنشدهتابایماریبنیابتالبهایکنندهمستعد

رعا زندگتیعدم زمیسبک ایشیدایپنهیسالم،

اردعروقی-قلبییهایماریبشرفتیپ جادیافراد

یهایماریبکایرآمگزارشانجمنقلببراساس(.1شود)

کشورهانیدومعنوانبهعروقی-قلبی مرگ یعامل

نفرراونیلیم3/17ازشی،مرگب2014جهان،درسال

و اختصاصداده خود جدکهیصورتدربه یاقدام

نگیبرا صورت نیارد،یآن سال تا به2030آمار

طبقآخر2)افتیخواهدشینفرافزاونیلیم6/23 نی(.

آموزشآمارمنتشرهتوسطوزارتبهداشتودرمانو

سالرانیایپزشک 88-89در از ، مرگ812هر مورد

ناش303دادهرخ آن بیمورد یعروق-یقلبیماریاز

است) مطالعاتنشان3بوده سکتهوعیکهشدهندیم(.

 چكیده:
است.  رانیدر جهان و ا ومير مرگعلل  ترین شایعاز  یسکته قلب ویژه به یعروق -یقلب های بيماری زمينه و هدف:

و کاهش عوامل خطر آن ارتباط  یعروق -یقلب های بيماریبا  ینبد تيو سطح فعال هیکه دانش تغذ رسد میبه نظر 
 یهدف از مطالعه حاضر بررس نشده است. یابیارز یارتباط در زنان مبتال به سکته قلب نی، احال بااینداشته باشد. 

 بود. یدر زنان مبتال به سکته قلب یعروق -یقلب یبا عوامل خطرزا یبدن تيو سطح فعال هیدانش تغذ نيب ی رابطه
 نيانگي)م یزن مبتال به سکته قلب 150است که در آن  یتجرب مهيمطالعه ن کیپژوهش حاضر  :یبررس روش

در دسترس انتخاب شدند.  گيری نمونه به صورترشت  های بيمارستان به کننده مراجعه( سال 47/64±32/9 یسن
بک و پرسشنامه  یبدن تيشنامه فعالتوسط پرس بيبه ترت ها آزمودنی هیو دانش تغذ یبدن تيسطح فعال یابیارز

و  HDL-C د،یسريگل یتر ،LDL-Cخون ) یدهايپيل گيری اندازهانجام شد.  (Paramenter-Wardel) هیدانش تغذ
 یاز تمام فشارخون و BMI ،WHR گيری اندازه نيو همچن ییساعت ناشتا 12پس از  زيکلسترول تام( ن

 SPSSبا نرم افزار  رمنيو اسپ رسونيپ های آزمونتوسط  ها داده یآمد. همبستگ عمل به کنندگان شرکت
 در نظر گرفته شد. P)<05/0) داری معنیو سطح  وتحليل تجزیه

، کلسترول تام، دیسريگل یتر زانيبا م یبدن تيو فعال هیسطح دانش تغذ نياز آن بود که ب یحاک جینتا :ها افتهی
LDL-C  وWHR وجود ندارد داری معنیرابطه  ها آزمودنی (05/0<P .)دانش تغذیه و سطح فعاليت بدنی  نيب یول

 فشارخونو فعاليت بدنی با  ه. همچنين بين دانش تغذی(P<05/0)د مشاهده ش داری معنیرابطه مثبت و  HDL-Cبا 
 .(P<05/0شد ) دهدی داری معنی و معکوس ی سيستوليک رابطه

آثار  تواند می یکاف یبدن تيسطح فعال هیدانش تغذ رسد میبه نظر  آمده  دست  به جیبا توجه به نتا :یريگ جهينت
 یشتريداشته باشد. مطالعات ب یسيستوليک زنان مبتال به سکته قلب فشارخونو  یديپيل لیدر بهبود پروفا یديمف
 .باشد میموضوع الزم  نیدر ا گر مداخلهعوامل  ریسا یبررس منظور به
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بیقلب مردان دورانشتریدر پساز اما است، زنان از

نیایائسگی برابرشده مردان زنانبا در ینحوبهآمار

علتعنوانبهیوسکتهقلبعروقی-قلبییهایرمایبکه

عاملعنوانبهویصنعتیمرگزناندرکشورهایاصل

شیبناتوانی 50از زنان سن% نیدر پس یائسگیاز

یدرزندگیعیطبندیفرآیائسگی(.4)شودیممحسوب

یهاهورمونترشحزناناستکهباکاهشوقطعشدن

اثافتدیمتخمداناتفاق در . فقدانهورمونیائسگیر و

LDL-Cسطوحشیافزابریریانکارناپذریتأثاستروژن

 کاهش همچنHDL-Cو سارییتغنیو ریسطوح

پرفشاریائسگیگر،یدی(.ازسو5دارد)یخونیدهایپیل

یپژوهشجی.نتاکندیمتیتقوزیبهسنرانتهوابسیخون

 زنان که داد سیداراائسهینشان یستولیفشارخون

ایباالتر و بوده مردان به فشارخونزانیمنینسبت

یستولیس سن از گذشتن از حدود،یائسگیپس

.(6)ابدییمشیافزاوهیجمتریلیم5

توسطانجمنشدهمنتشرطبقاطالعاتیجهتاز

 جنسکایمرآقلب استعمالتیعوامل سن، وراثت، ،

خون،فقدانیخون،پرفشاریدرچرباختاللات،یدخان

یجسمانتیفعال چاقوزناضافهمناسب، وابتید،ی،

یهایماریبعواملخطرعنوانبهینامناسب،همگهیتغذ

عروقی-قلبی که شده تاجزبهمحسوب اول،یسه

تغتوانندیمیمابق ،یپزشکریوتدابیسبکزندگرییبا

 درمان و کنترل قلبثرمودر )ثرمویسکته (.2باشند

ییغذامیسالم،رژیمدرسبکزندگازجملهعواملمه

بهتواندیماستکهیکیزیفتیسالم،کنترلوزنوفعال

یریچشمگزانیم کاهشیقلبیهایماریبخطر را

تحق7)دده دانشتغذقاتی(. که داده عنوانبههینشان

یکی بروز خطر کاهش در مهم عوامل هایماریباز

طر غذاقیاز عادات ییاصالح )ثرموغلط (.8است

غذا طرییعادت مانندریتأثقیاز خطرزا عوامل بر

 سرم، تام دفشارخونکلسترول و بدن وزن ایابتی،

راتحتعروقی-قلبییهایماریبمستقل،خطرقیازطر

(.9)دهدیمقرارریتأث

ازیکیعنوانبهزینیبدنتیفعال،ییسواز

پیعوامل در یریشگیکه درمان یهایماریبو

به(.10)شودیم،شناختهکندیمفاینقشاعروقی-لبیق

تحرککمافراد،یشواهدپژوهشیبنابربرخکهینحو

ب برابر بهشتریدو ابتال خطر معرض در فعال افراد از

همچن11دارند)ارقرعروقی-قلبییهایماریب درنی(.

منظممنجریورزشتیکهفعالشدهدادهنشانیپژوهش

کاهش %30به بروز عروقی-قلبییهایماریبخطر

پژوهش12)شودیم در ی(. فعالشدهدادهنشان تیکه

تواندیمز،یدراوقاتفراغتنیمانندقدمزدنحتیبدن

قلب سکته بروز مغزیخطر یو را زنان کاهشدر

نشاندادندکهدرگریدیهاپژوهشنی(.همچن13دهد)

یورزشناتیتمرهفته12وچاقوزناضافهیزناندارا

 لتواندیممنظم سطوح کاهش یدیپیدر دورخون،

کمر و وزن کاهش ،Body Mass Index (BMI)و

(.15،14باشد)ثرمویائسگیکاهشعالئمیحت

هیدانشتغذیدررابطهبابررسیادیزمطالعات

انجاممختلفیهاگروهدرافرادویبدنتیوسطحفعال

ا(16-20است)شده تاکنون اما زناننی، در موضوع

باتوجهبهنقشنیبنابرا؛نشدهیبررسیمبتالبهسکتهقلب

آنانرایزناندرسالمتخانوادهوجامعهوخطر که

کندیمدیتهد دانشهاآنیآگاهزانیمیبررس، از

تابارسدیمبهنظریضروریبدنتیوسطحفعالهیتغذ

درسطحسالمت،ازوقوعکیاستراتژیهابرنامهنیتدو

جادیوازایریشگیدرزنانپعروقی-قلبییهایماریب

مرگزندرخانوادهاییکهبهعلتناتوانییهابیآس

هدفباپژوهشنیلذاا؛کردیری،جلوگشودیمجادیا

بایبدنتیوسطحفعالهیدانشتغذنیارتباطبیبررس

نمبتالبهسکتهزنافشارخونخونویدیپیللیپرفازانیم

انجامشد.یقلب

 

روش بررسی:
درپژوهش مهینحاضر سال شد.95اول انجام

آمار بیجامعه بهیبسترمارانیپژوهشحاضر مبتال زن
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حشمتورسولاکرم)ص(یهامارستانیبدریسکتهقلب

 قلب متخصص پزشک که رشت یهامارستانیبشهر

قلب سکته بروز یمذکور در بود،دیأیتهاآنرا کرده

انجامپژوهشازمجوزافتی.پسازدردادندیملیتشک

والنیگیدانشگاهعلومپزشکیوفناورقاتیمرکزتحق

تیری(ومدIR-Gums.REC.1395.61کداخالق)اخذ

مارستانیجهتببیبهترتالنیگیاجتماعنیتأمدرمان

پژوهشص(،تعدادنمونهاکرم)ورسولدکترحشمت

م اساسیآمارجامعهانیاز دسترسیریگنمونهبر در

عنوانبهنفر150شدکهباتوجهبهحجمجامعه،تخابان

روندحینمونهپژوهشدرنظرگرفتهشدند.پسازتوض

یازمحفوظماندنسوابقافراد،ازتمامنانیپروژهواطم

راامضایکتبنامهتیرضاخواستهشدتافرمهایآزمودن

خواستهشد،مارانیازبهیاطالعاتاولفتایوجهتدر

،سوابقیاطالعاتفرد)شاملکیفرماطالعاتدموگراف

.ندیراپرنما(یماریب

پرسشنامهقیازطریبدنتیسطحفعالیریگندازها

پرسشنامهیبدنتیسطحفعال است. بکصورتگرفته

زمانکار،ورزشو،یبدنتیبکشاملسهقسمتفعال

کهباشدیمزماناوقاتفراغتیرورزشیغیبدنتیفعال

نیشد.درهربخشالیگزارشخودفردتکمصورتبه

ترت به کهپرسش4،4،8بیپرسشنامه دارد وجود

یارتبهاسیمقصورتبه نظریبراازیامت5تا در آن

یلیخایشهیاستودامنهآنازهرگزتاهمشدهگرفته

خترسبک رباشدیمنیسنگیلیتا پاییوا. نیاییایو

ومردانپرسشنامهتوسطآزمونوآزمونمجدددرزنان

(.21است)شدهگزارش65/0-89/0سال70-20

،هیازسهبخشدانشتغذهیدانشتغذپرسشنامه

 سالاستشدهلیتشکهیتغذیوهیشنگرشو در که

واعتبارییشد.روایتوسطپارمنترواردلطراح1999

پرسشنامهدر مجددآزموندرکهبود7/0–97/0دامنه

یزیتوسطمحمدعزنهمچنیبود،7/0-97/0دردامنهزنی

ن همکاران ییروانییتعزیو .(20)بودشدهاعتبارو

درمورددانشیانهیگزچهارسؤال11بخشاولشامل

هیتغذ شامل پرسشنامه دوم بخش سؤال11است.

غذا مواد به افراد نگرش مورد موادییدر ارتباط و

درموردسؤال9.بخشسومباشدیمهایماریبباییغذا

دربخشاولحیصحوالس.هرباشدیمافرادهیتغذوهیش

دارا ازیامتکییودوم دربخشسوم باسؤاالتبود.

شدویازدهیامتچهارصفرتاینمرهدهیوهیشتوجهبه

پا امتانیدر بخشمحاسبهازاتیمجموع سه شدند.هر

فیضعیهیتغذدانشیدارا50ریزازاتیامت ،65-50

یهیتغذنشدایبهباالدارا65متوسطویهیتغذدانش

خوببودند.

بدور لگن دور و نوارمارانیکمر متر بهیبا

بیترت هیناحنیترکیباردر در و هیناحنیترپهنکمر

(WHRشدونسبتدورکمربهلگن)یریگاندازهلگن

تقسب )میا کمر )متریسانتدور لگن دور به (متریسانت(

یازترازومارانیوزنوقدبنییتعی.برادیمحاسبهگرد

کشورآلمانساختBSR 101مدلیکینباقدسنجمکا

( بدن توده شاخص و تقسBMIاستفاده توسط می(

)ک برالوگرمیوزن شد. محاسبه )متر( قد مجذور به ی(

،یاستراحتنفشارخویریگاندازه مدلفشارسنجاز

Anovaka شدو فشارخونساختکشورژاپناستفاده

نشستنقهیدق10صبحپساز10تا8ساعتنیبمارانیب

وثبتشد.یریگاندازه

یریگاندازه از پس خون ساعت12نمونه

خونتریلیلیم5مقداریانجامشد.ازهرآزمودنییناشتا

لولهشدهبهداخلگرفتهخونآرنجگرفتهشدودیازور

لختهصورتبهکهخونیوبعدازمدتختهیرشیآزما

مدت به قهیدق5درآمد، دق3000با در جهتقهیدور

کلسترولشیشد.جهتآزماوژیسرمسانترفیجداساز

تر فتومتردیسریگلیو روش نتاکیاز و جیاستفاده

580موجطولدربیتوسطدستگاهاسپکتوفتومتربهترت

 همچن520و شد. خوانده نیپوپروتئیلزانیمنینانومتر

(LDL-Cچگال)کمنیپوپروتئیول(HDL-C)پرچگال

شد.یریگاندازهیمیبهروشآنز

رنفیاسم-بااستفادهازآزمونکلموگرافیعیطبعیتوز

یتوسطآزمونهمبستگهادادهلیوتحلهیتجزویابیارز

اسپرسانیپ تررمنیو طببیتبه به توجه یعیبا ایبودن
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پژوهشدرسطحجیاستفادهشد.نتاهادادهعینبودنتوز

(05/0>P)یبررس از تجزSPSSافزارنرمو هیجهت

هادادهلیتحل از براافزارنرمو نمودارهایاکسل رسم

نشاندادکههادادهیعیطبعیتوزی.بررسدیاستفادهگرد

رهایمتغیتمام WHRجز توزLDL-Cو یعیطبعیاز

 بودند. برخوردار ک،یدموگرافیهایژگیومیانگین

درهایآزمودنخونیدهایپیولفشارخونبدن،بیترک

.ستاشدهارائه1شمارهجدول

 
و ليپيدهای خون زنان مبتال به سکته  فشارخوندموگرافيک، ترکيب بدن،  یها یژگیوبررسی  :1جدول شماره 

نفر( 150قلبی )

 انحراف معيار ±ميانگين  متغير

 47/64±32/9 (سال)سن 

 132(%88) داشتند سابقه فاميلی بيماری قلبی

 18(%12) نداشتند

 29(%3/19) داشتند سابقه مصرف سيگار

 121(%7/80) نداشتند

 2/16±36/5 مصرف سيگار یها نختعداد 

 113(%3/75) دار خانه وضعيت اشتغال

 37(%7/24) شاغل

 104(%3/69) ابتدایی -سواد یب صيالتميزان تح

 14(%3/9) زیر دیپلم

 22(%7/14) دیپلم

 10(%7/6) تحصيالت دانشگاهی

 

 

 

 ترکيب بدن

 36/73±03/12 وزن )کيلوگرم(

 1/160±1/5 متر( سانتی)قد 

 61/28±28/4 (بر متر مربع کيلوگرم) شاخص توده بدن

 7/95±7/13 (متر سانتی)دور کمر 

 3/101±46/11 (متر سانتی)اسن دور ب

 94/0±11/0 نسبت دور کمر به دور لگن
 

 فشارخون
 19/140±36/17 )ميلی متر جيوه(سيستوليک  فشارخون

 3/82±55/9 )ميلی متر جيوه(دیاستوليک  فشارخون

 

 ليپيدهای خون

 64/147±8/57 )ميلی گرم بر دسی ليتر(تری گليسيرید خون 

 5/173±4/46 بر دسی ليتر( )ميلی گرمکلسترول خون 

 4/117±7/38 )ميلی گرم بر دسی ليتر(چگال کم کلسترول ليپوپروتئين 

 47/44±38/11 )ميلی گرم بر دسی ليتر(پرچگال  نيپوپروتئيلکلسترول 
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و ليپيدهای  فشارخونهمبستگی دانش تغذیه و ميزان فعاليت بدنی با متغيرهای ترکيب بدن،  :2جدول شماره 

 نفر( 150خون )

 فعاليت بدنی دانش تغذیه متغير

r P R P 

 0001/0* -28/0 04/0* -16/0 شاخص توده بدن

 01/0* -19/0 21/0 -10/0 نسبت دور کمر به دور لگن

 59/0 04/0 04/0* -14/0 سيستوليک فشارخون

 34/0 07/0 82/0 01/0 دیاستوليک فشارخون

 43/0 -064/0 44/0 -063/0 تری گليسرید

 38/0 072/0 50/0 -055/0 ترولکلس

 23/0 098/0 80/0 -021/0 کلسترول ليپوپروتئين کم چگال

 0001/0 34/0 03/0 17/0 کلسترول ليپوپروتئين پرچگال

 .ضریب همبستگی :r ،(>05/0P) دار یمعنارتباط  :*
 

 :ها افتهي
بیبررس تغذنیرابطه هیدانش یهاریمتغبا

حاک همبستگیپژوهش داریمعنیمنفیاز BMIبا

(04/0(P=،04/0)کیستولیسفشارخون(P=یوهمبستگ

 مداریمعنمثبت )ب=HDL(03/0(Pزانیبا تصویرود

دانشانیرامیارتباطهایابیارز،وجودنیابا(.1مارهش

هیتغذ WHRبا د،یسریگلیترک،یاستولیدفشارخون،

کلسترول ارتباطLDLو خصوص در ندادند. نشان

متغیبدنتیفعالانزیم منفیهاریبا رابطه یپژوهش

یداریمعن و(=BMI(0001/0P=)،) WHR 01/0Pبا

یهمبستگ یداریمعنمثبت =HDL(0001/0(Pبا

( شد مشاهده شتصویر 2ماره زانیم،وجودنیابا(.

ک،یستولیسفشارخونشاملرهایمتغریاباسیبدنتیفعال

LDLکلسترولود،یسریگلیترک،یاستولیدفشارخون

نتایارتباط هیدانشتغذیمربوطبههمبستگجینداشت.

م متغیبدنتیفعالزانیو جدولیرهایبا پژوهشدر

است.شدهارائه2شماره





 ليپو پروتئين پرچگالسيستوليک و  فشارخون، شاخص توده بدنبررسی همبستگی بين دانش تغذیه با  :1شماره  تصوير

 تال به سکته قلبیدر زنان مب
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در زنان مبتال به انفارکتوس قلبی HDLو  BMI، WHRبررسی همبستگی بين سطح فعاليت بدنی با  :2شماره  تصوير

 

 :بحث
بررسهدف حاضر مطالعه سطحیاز ارتباط

تغذ فعالهیدانش خطرزایبدنتیو عوامل یبا

قیعرو-قلبییهایماریبیباالوعیبود.شعروقی-قلبی

دن بررسیمطالعاتسازنهیزما،یدر شناسایجهت ییو

 ارگذاریتأثعوامل به ابتال است.هایماریبنیبر شده

ز جمعیادیبخش تیاز مبتال یهایماریببهکشور

عواملخطرابتاللیهستند،شناختوتعدعروقی-قلبی

ریوممرگدرکاهشابتال،ی،نقشمهمهایماریبنیبها

ناتوان یناشیو هاآناز جهتیزیربرنامهدارد. در

ننیاشیافزا آگاهیبررسازمندیشناخت، ویسطح

فعل بخصوصیعملکرد درریپذبیآسیهاگروهافراد

23،22)باشدیمنهیزمنیا هایکی(. گروه یاز

وریپذبیآس مسائل با زنان هستند. ازیناشژهیزنان

واجههستندکهمیائسگیخودمانندکیولوژیزیفطیشرا

مضاعف افزایمشکالت خون،یهایچربشیمانند

هاآنیرابرایشکمیهایچربشیوافزایچاقابت،ید

زمجادیا و راعروقی-قلبییهایماریببروزنهیکرده

ازطرفسازدیمفراهم سالمتونیتأمنقشزناندری.

یزندگیالگوساز خانواده در درریانکارناپذسالم و

ت خور لزوم و است ارتقایسازآگاهوجه دانشیو

.سازدیمانیزنانرادرجامعهنمایاهیتغذ

شدهانجامیبررسیط سطحهایآزمودن، از

فعالهیدانشتغذ و برخوردارفیضعیبدنتیمتوسط

همچن تغذنیبودند، فعالهیدانش سطح بایبدنتیو

دانشنیمثبتدارد،امابداریمعنرابطهHDL-Cزانیم

شاملیخونیدهایپیلریباسایبدنتیوسطحفعالهیتغذ

تر دیسریگلیکلسترول، LDL-Cو یداریمعنارتباط

وینیریمطالعهباپژوهشآبشنیاجیمشاهدهنشد.نتا

یدربخشنها.آباشدیمازپژوهشآوازههمسویبخش

 پژوهش دراز تغذافتندیخود دانش مهیکه زانیبا

یارتباطدیسریگلیتر با همسو که نیایهاافتهیندارد

ازگریدیدرقسمتوجودنیابا.(17،19)استپژوهش

دیسریگلیباتریبدنتیخودنشاندادندکهفعالجینتا

اینی،رحمانینیحسقاتیتحقجینتانیارتباطدارد.همچن

 و همکاران تضادVan de Restو در همکاران و

16،20،18است) راآمدهدستبهجینتاییهمسونا(.

جتوانیم وهایآزمودنتیوضعت،ینسبه سن ،

 کلسترول داد. نسبت مطالعه انتقالHDL-Cروش با

وماکروفاژهابهیطیمحیهابافتمعکوسکلسترولاز

تیهپاتوس یدانیاکسیآنتیهاتیفعالها، ویضدالتهاب،

اکیتیترومبولیآنت اکندیمفایرا درنیوپروتئپیلنی.

یکی،تریلیلیم100درگرمیلیم40کمترازیهاغلظت

ل اختالالت یدیپیاز در و گستردهیهاپژوهشبوده

یهایماریبیقوکنندهییشگویپعنوانبهیولوژیدمیاپ

شودیممحسوبعروقی-قلبی مصرفکهییآنجااز.

افزاراشباعیغیهایچرب HDL-Cیدرصد1-3شیبا

اس همراه و پژوهشیهایآزمودنکهییآنجاازت

 انتخابشدند، کشور شمال از زانیمرونیاازحاضر
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HDL-Cیباالنسبتاً مصرفدهندهنشانتواندیمسرم

ماهتونیزشتریب و گردو ای، علتهیناحنیدر به

تیمتعاقبفعالنی.همچن(24)دردسترسبودنآنباشد

اثپازیلنیپوپروتئیلیبدن هدر دیسریگلیترزیدرولیر

افتهیشیافزا زانیمشیموجبافزاتواندیمجهیدرنتو

HDL-C(ازجهت8شود ای(. نیدر هایآزمودنمطالعه

یکلسترولوتر،LDL-Cزانیمباالبودنسابقهیدارا

دارودیسریگل و بوده لپنییپایهایرا یدهایآورنده

مصرف کردندیمخون مصرفانزیمکهییآنجااز.

بلیدل،نشدهیبررسداروها ارتباط ،LDL-Cنیعدم

یبدنتیوفعالهیبادانشتغذدیسریگلیکلسترولوتر

یناشتواندیم بهیمصرفیداروهاریتأثاز الزم باشد.

دارند.یاثرکمHDL-Cداروهابرنیا،ذکراست

بجینتایبررس ارتباط خصوص دانشنیدر

فعالهیتغذ سطح ینبدتیو کهفشارخونبا داد نشان

کیستولیسفشارخون دانشیمنفداریمعنارتباط با

هیتغذ هیدانشتغذنیبیارتباطبارزحالنیاباداشت.

 فعالکیاستولیدفشارخونبا سطح بایبدنتیو

نتاشاهدهمکیاستولیودکیستولیسفشارخون جینشد.

باشدیمراستاهموهمکارانیانمپژوهشباپژوهشرح

ازپژوهشخودیوهمکاراندربخشاینیرحمان(.25)

هینشاندادندکهدانشتغذیدرمردانمبتالبهسکتهقلب

فعال سطح یارتباطکیچیه،یبدنتیو فشارخونبا

پژوهش در زنانگریدیندارند. شددر داده نشان سالم

یداریمعنارتباطفشارخونویبدنتیفعالزانیمنیکهب

وجو داشت، دانشنیافشارخونحالنیاباد با افراد

ودفریوشینی(.مطالعاتحس17نداشت)یارتباطهیتغذ

ن نتازیهمکاران با بودندجیمخالف حاضر پژوهش

دل18،26) آمدهبهدستجیاختالفنتالی(. توانیمرا

یهاپرسشنامهویاهیتغذویجسمانتیوضعت،یجنسبا

همچنمرتباستفادهمورد دانست. سن،شیافزانیط

د شدن گرفتگوارهیسخت و پیعروق در را یآن

 که یکیعنوانبهداشته عروقبیتخریهانشانهاز

 محسوب شودیمکرونر علتعنوانبهتواندیمو

مطالعاتریقباسایتحقنیاجیاختالفنتایبرایگرید

محسوبشود.

نتابا به وهیذدانشتغآمدهدستبهجیتوجه

فعال میبدنتیسطح منفBMIزانیبا داریمعنیارتباط

ارتباطزینWHRبایبدنتیفعالزانیمنیبنیدارند.همچن

یمنفداریمعن شد. دانشنیارتباطبحالنیابامشاهده

داریمعنیآمارازنظرنبودکهیااندازهبهWHRوهیتغذ

همکارانبهوBen Ounisوینیحسجیگردد.همسوبانتا

LeeوGhare KhaniوBMIباهیدانشتغذنیارتباطب

 همکاران مو ارتباط یبدنتیفعالانیبه اشارهBMIو

( Lee(.27-18،29نمودند همکاران او مطالعه یدر

ب یبدنتیفعالنیارتباط یبدنبیترکیهاشاخصبا

(WHR،BMI)جنوب کره زنان و بررسیمردان یرا

نتا فعالقیتحقجیکرد. سطح که داد یبدنتینشان

یداریمعنتفاوت در WHRرا BMIو .دهدیمنشان

Ghare Khaniرابریهوازتیفعالریتأثزینوهمکاران

نتایبررسوزناضافهیزناندارایبدنبیترک جینمود.

تمر که زنانیبدنبیترکتواندیمیازهونینشانداد

ببخشد.رابهبودوزناضافهیدارا

یدرپژوهشMehrbaniوDamirchiحالنیابا

BMIوهیدانشتغذنینشاندادندکهبالسانیمدرمردان

ازیآنراناشتوانیموجودنداردویداریمعنارتباط

(30)دانستتیجنس .Pilchو همکاران ییرزایمو

بیخودبهترتیهاپژوهشدرزیوهمکاراننویشکایی

زنان بسهائیدر نمودندکه زنانچاقاشاره سطحنیو

یبدنتیفعال BMIبا وجودیداریمعنارتباط

بهنظر32،31)ندارد جیعلتهمسونبودننتارسدیم(.

تحققیتحقنیا ییرزایمقیبا ویشکایی همکاران وو

Pilchهمکاران هایآزمودنیژگیوو در قیتحقباشد.

؛بودندیبقهسکتهقلبسایدارامطالعهموردحاضرافراد

مقا مورد مطالعه دو در سابقههایآزمودنسهیاما فاقد

دربخشباشندیمسکته .WHR نیایهاافتهیهمسوبا

حس شینیپژوهش آب بینیریو ارتباط سطحنیبه

(.19،18اشارهنمودند)WHRویبدنتیفعال
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رتیوهمکاراندرمغااینیرحمانجینتاحالنیابا

نت دلجیابا که هستند حاضر جینتارتیمغالیپژوهش

جنساحتماالً وضعتیسن، هایآزمودنیجسمانتیو

چاق(25،16)هستند ی. با مشخص30یباالBMIکه

ویچاقنی.بباشدیمیازعواملسکتهقلبیکی،شودیم

مصرفغذاهاییعاداتغذایبرخ وچربپریمانند

مینیریش مثبتانیجات، رابطه دسر و وجودیوعده

( سو30دارد از بهتریریگاندازهیی(. کمر ونیدور

نیترساده یچربنیتخممنظوربهیریگاندازهروش

شکم چربیداخل یو است. بدن یهاپژوهشکل

اندنمودهانیبدیجد بایمرکزیچاقیریگاندازهکه

 از دوریریگاندازهاستفاده اریبسیروشعنوانبهکمر

برا عروقی-قلبییهایماریبصیتشخیکارآمد

 چاق33)شودیممحسوب عاملعنوانبهیمرکزی(.

مستقل انسولیقلبیماریبیبرایخطر به مقاومت ن،ی،

استکهیوسکتهمغزکی،سندروممتابولیپرفشارخون

دریائسگی.ابدیشیافزایائسگیدرزنانبعدازتواندیم

یدیآندروئیوچاقیمجددتودهچربعیزنانسببتوز

.شودیم%60تاحدودکیخطرسندروممتابولشیوافزا

بریاعمدهریتأثیائسگیکمردرطیوزنومحشیافزا

اعروقی-قلبییهایماریب دارد. مسن زنان نیدر

یائسگیکمرممکناستقبلازطیوزنومحشیافزا

دلزین یهامانیزالیبه مصرف یهارصقمتعدد،

فعالیباردارابتید،یضدباردار عدم منظمیبدنتیو

(.20)ابدیشیافزازینیائسگیوجودداشتهباشدوبعداز

ممکناستزینیگریعواملدکهییآنجااز

قلب سکته بروز بنابراثرمویدر یفاکتورهانیباشند،

نظر اشدهگرفتهدر نیدر درتواندینمپژوهش

قلبعواملیبندجمع سکته یکافیخطر ازجملهباشد.

نیایهاتیمحدود کنترلتوانیمپژوهش عدم به

غیانهیزمیهایماریب،یمصرفیداروها اشارهرهیو

 مطالعاتآتشودیمشنهادیپرونیاازنمود. بایکه

 موارد به گذکرشدهتوجه نتاردیانجام دقت بر جیتا

حاصلهافزودهگردد.

نشجینتا مطالعه که داد دانشهایآزمودنان از

یاهیتغذ بودند، برخوردار ارتباطحالنیابامتوسط

یداریمعن کیستولیوفشارخونسBMIوHDL-Cبا

یآگاهشیجهتافزارسدیماست.بهنظرشدهمشاهده

دانشتغذ عملهیو نیاتیو آن، مداخالتازیکردن به

اساسمسایآموزش بر ویتماعاج،یفرهنگئلمداوم

زنان،افراددرمعرضخطروخصوصبهافرادیاقتصاد

خانوادگیدارا .باشدیم،یقلبیهایماریبیسابقه

برایهابرنامهیاجرا ادنیرسیمدون اهدافنیبه

ویپزشکان،کارشناسانورزشکینزدیهمکارازمندین

هیتغذ آموزشیدرمانیهاطیمحدر نیهمچناست.یو

نجینتا فعالمطالعه که داد برهایآزمودنیبدنتیشان

BMI،WHRوHDL-Cزانیمهرچندبودهاست.ثرمو

امایریگاندازهمیمستقطوربههایآزمودنتیفعال نشد،

یبدنتیفعالریتأث خطر عوامل بریقلبیهایماریببر

ستیندهیپوشیکس ویفضاهاشیافزانیبنابرا؛ سبز

نیروادهیپیهامکان ورزشازیبدون مراکز به ،یرفتن

پسیحتیکافیبدنتیافرادبهفعالقیدرتشوتواندیم

باشد.دیمفزینیازسکتهقلب


 :یریگ جهینت
تغذقیتحق دانش که دادند نشان وهیحاضر

یآگاه عواملیکیعنوانبهیاهیتغذیرفتارهااز از

پثرمو و کاهش یریشگیبر به ابتال یهایماریباز

مطالعهبهنیایهاافتهی.باتوجهبهباشدیمعروقی-قلبی

 تغذرسدیمنظر تواندیممیرمستقیغطوربههیدانش

برکیستولیوفشارخونسBMI،HDLبرریتأثقیازطر

خطرزا همچنعروقی-قلبییعوامل بگذارد، نیاثر

تواندیممیمستقطوربهیبدنتیفعال یهاشاخصبر

یسنجتن BMI،WHRمانند ؛باشدثرموHDLو

شرانیبنابرا نمودن بردنطیفراهم باال جهت مطلوب

تغذ دانش اهیسطح برانهیزمجادیو انجامیمناسب

یخانوادگیسابقهکهیافرادژهیوبهافرادیبدنتیالفع

سالمتنیدرتضمیزنانکهنقشمهمنیوهمچندارند
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عروقی-قلبییاهیماریبازبروزتواندیم،دارندخانواده

ازیناشیوناتوانریوممرگومنجربهکاهشیریشگیپ

آنشود.

 

 :و قدردانی تشكر
نیا از برگرفته کارشناسنامهانیپامقاله مقطع

ف تاریورزشیولوژیزیارشد در 8/6/95خیکه کدبا

واحدرشتیآزاداسالمدردانشگاه11721404942020

نوباشدیماستدهیگردبیتصو هیمقالهازکلسندگانی.

دانشگاهعلومیوفناورقاتیمحترممعاونتتحقنیمسئول

دکترحشمتوحضرترسولیهامارستانیبویپزشک

وCCUیهابخشپرتالشاکرم)ص(رشتوکارکنان

ب همه ایمارانیقلبو در پژوهششرکتکردندنیکه

 رادارند.یتشکروقدردانتینها
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Background and aims: Cardiovascular disease espicially myocardial infarction are the most 

prevalant causes mortality in the world. It seems nutrition knowledge and physical activity level 

is association with cardiovascular disease and reduces its risk factor. However, it was not 

assessed this relationship in woman with myocardial infarction. The aim of this study was to 

investigate relationship between nutrition knowledge and physical activity level with risk factors 

in woman with myocardial infarction. 

Methods: This study was a semi-experimental research. 150 women with myocardial infarction 

disease (mean, age, 64.47±9.32 years) referred to Rasht hospitals were selected by convenience 

sampling. Assessment of physical activity level and nutrition knowledge was conducted using Beck 

and Paramenter-Wardel Physical Activity and Nutrition Knowledge questionnaires, respectively. 

Measurement of blood lipid (LDL-C, triglyceride, HDL-C and cholesterol) was conducted after  

12 hours fasting and also BMI, WHR and blood pressure were collected from all participants. 

Pearson and Spearman correlation coefficients were used to analyze the relationship between the 

data using SPSS and P-value of (P<0.05) was considered statistically significant. 

Results: The result showed that there is not a significant relationship between nutrition knowledge 

and physical activity level of patient with their TG, TC, LDL-C, and WHR (P>0.05). However, 

there was a significant positive relationship between nutrition knowledge and physical activity with 

HDL-C. Also, there was a significant inverse correlation between nutrition knowledge and physical 

activity with systolic blood pressure (P<0.05). 

Conclusion: According to the results, it seemed that appropriate nutrition knowledge and 

physical activity level can be effective to improve lipid profile and systolic blood pressure in 

woman with myocardial infarction. More studies are required for investigate other confounding 

factors in these women. 

 
Keywords: Nutrition, Physical activity, Myocardial infarction, Lipoproteins, Blood pressure. 


