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Background and Objectives: Obesity in children as a chronic problem
with an increasing prevalence is one of the health problems in the last
century. If the path from childhood to adolescent be accompanied by a
gradual decline in physical activity and increased consumption of highcalorie foods, it will lead to obesity and a variety of chronic diseases. This
study can help plan to reduce the prevalence and complications of this
common disorder.
Materials and Methods: This study was performed in pediatric
endocrinology clinic of Hamadan Besat hospital. In this study, children
between the ages of 8 and 15 years with the BMI greater than 85% were
randomly selected. The children were randomly divided into three groups.
The first group underwent follow up without intervention. The second
group under the appropriate diet plan and the third group were introduced
to exercise expert. Changes in height, weight and BMI of all three groups
were evaluated during three months.
Results: This study was performed on 97 patients referred to pediatric
endocrinology clinic of Hamadan Besat Hospital during 2019-2020. 54.7%
of patients were boys and 44.3% were girls. The mean age of the patients
was 10.70 ± 2.15 years. Patients were divided into three groups; control
(29%), diet group (32%) and physical activity group (36%). BMI was
significantly decreased after three months in the diet and physical activity
groups, but there was no significant difference between the two groups.
Conclusions: According to the results, with an appropriate diet and
physical activity, we can improve overweight and obesity.
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تاثیر اصالح عادات رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی در درمان اضافه وزن و چاقی در
کودکان مبتال به اضافه وزن و چاقی
زهرا

رضوی8

 ،رشید حیدری مقدم ،2علی اصغر وحیدی نیا ،3یونس محمدی ،4امین کاویانی فرد ،5احمد
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گروه اطفال  ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
گروه ارگونومی ،مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
گروه تغذیه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

* نویسنده مسئول :الهام کاویانی ،دستیار تخصصی اطفال ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران .ایمیلKavianielham377@gmail.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1311/42/44 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/43/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :چــاقی در کودکــان یک مشکل مزمن در قرن اخیر است .اگر مسیر تکامل کودکان باکاهش
تدریجی میزان فعالیت بدنی و افزایش مصرف غذاهای پرکالری همراه باشد ،به چاقی و بروز انواع بیماریهای
مزمن می انجامد .این مطالعه با هدف درمان چاقی با استفاده از الگوی های آموزشی انجام شده است.
مواد و روش ها :این مطالعه به صورت تجربی در درمانگاه غدد اطفال بیمارستان بعثت همدان انجام شد.
کودکان 2تا 15ساله با صدک  BMIبزرگتر مساوی  ،%25وارد مطالعه شدند .کودکان به صورت تصادفی در
سه گروه قرار گرفتند .گروه اول تحت پیگیری بدون مداخله قرار گرفتند ،گروه دوم تحت برنامه غذایی
مناسب قرار گرفتند و گروه سوم نیز به کارشناس ورزش معرفی شدند .تغییرات قد  ،وزن و  BMIتمام افراد
در طی سه ماه با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :این مطالعه بر روی  19نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه غدد اطفال بیمارستان بعثت
همدان انجام شد .میانگین سنی آنها  14/94 ± 2/15بود  .بیماران به سه گروه شاهد با  21نفر ( ،)%34گروه
رژیم غذایی با  32نفر ( )%33و گروه فعالیت فیزیکی با  36نفر (  )%39تقسیم بندی شدند .کاهش  BMIدر
گروه رژیم غذایی و گروه فعالیت بدنی معنی دار بود ،اما تفاوت معنی داری بین این دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج این پژوهش ،با استفاده از رژیم غذایی مناسب و افزایش فعالیت های
فیزیکی و اضافه کردن برنامه منظم ورزشی تحت نظارت کارشناس متخصص می توان با اضافه وزن و
چاقی مقابله کرد.
واژگان کلیدی :چاقی؛ رژیم غذایی؛ فعالیت فیزیکی؛ شاخص توده بدنی

مقدمه
چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به عنوان یک پیش بینی
کننده قوی چاقی در بزرگسالی مطرح است .چاقی زمینه ساز
بسیاری از اختالالت و بیماری های ناتوان کننده درسنین
بزرگسالی خواهد بود .شیوع چاقی در میان کودکان و نوجوانان
در بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش است ].[2،1
طبق آخرین آمار در دسترس به گزارش سازمان بهداشت
جهانی در سال  ،2414چهل میلیون کودک زیر  5سال در
جهان دچار اضافه وزن هستند که سی و پنج میلیون نفر از آنها
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در کشورهای در حال توسعه و پنج میلیون نفر در کشورهای
توسعه یافته زندگی می کنند ]. [3
عادات نامطلوب شیوه زندگی کودکان و نوجوانان به ویژه
کم تحرکی عالوه بر اینکه تهدیدی برای سالمتی این گروه
آسیب پذیر تلقی می شود جامعه را در معرض خطر اپیدمی
بیماری های غیرواگیر مانند بیماری های قلبی عروقی ،دیابت،
پوکی استخوان ،حمله قلبی ،فشار خون ،اختالالت روانشناختی
و حتی برخی سرطان ها قرار می دهد ] .[4علی رغم پیامدهای
44
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مواد و روشها
در این مطالعهی مداخله ای تجربی کلیه کودکان  2تا 15
ساله با میانگین سنی ده تا یازده سال که در یک بازه یک ساله
به درمانگاه غدد اطفال بیمارستان بعثت همدان مراجعه کردند و
بیماری زمینه ای نداشتند و صدک  BMIبزرگتر مساوی %25
داشتند به عبارتی در رده اضافه وزن و چاقی قرار می گرفتند،
پس از اعالم تمایل و رضایت کامل والدین برای شرکت در این
پژوهش ،به شیوه ی تصادفی در چند مرحله و در فصول
تابستان و پاییز وارد مطالعه شدند .در ابتدا به کودکان و
والدینشان توضیحاتی در راستای اهداف مطالعه به صورت
کامل ارائه شد .در نهایت  111کودک که دارای کلیهی
معیارهای ورود به مطالعه ،شامل :عدم مصرف دارو ،نداشتن
بیماری زمینه ای و رضایت کامل جهت ورود به مطالعه را
داشتند و معیارهای خروج از مطالعه من جمله چاقی ثانویه در
زمینه ی بیماری های مزمن و مصرف دارو را نداشتند ،وارد
مطالعه شدند .در سیر مطالعه تعداد  14بیمار به دلیل عدم
تبعیت از دستورات از مطالعه خارج شدند و در نهایت  19نفر
مورد بررسی قرار گرفتند.
خصوصیات دموگرافیک و چک لیست مشخصات کودکان،
شامل :جنس ،سن ،رتبه تولد ،وزن تولد ،مرحله بلوغ ،مقطع
تحصیلی ،میزان تحصیالت و سابقهی چاقی در والدین ،محل
صرف غذا ،ساعت صرف غذا ،عادات غذایی شامل تنقالت پر
کالری ،نوشیدن نوشابه های گاز دار و مصرف غذاهای آماده
نظیر کالباس و سوسیس در هفته ،ساعات تماشای تلویریون و
داشتن تبلت به صورت حضوری با مصاحبه با والدین و خود
افراد مورد مطالعه تکمیل گردید.
شاخص توده بدنی افراد با استفاده از فرمول وزن تقسیم بر
مجذور قد محاسبه شد .برای تعیین وضعیت های الغر  ،اضافه
وزن و چاقی از سبکهای  BMIمرکز کنترل و پیشگیری
بیماری ها استفاده شد BMI .های کمتر از صدک  5به عنوان
الغری و باالتر از صدک  15به عنوان چاقی و بین  25تا  15به
عنوان اضافه وزن تعریف شدند .همچنین مرحلـه بلـوغ جنسـی
کودکان بـر مبنـای مراحـل بلـوغ مارشـال -تانر از  1تـا 5
تعییـن گردید .افراد به روش تخصیص تصادفی ساده به این
صورت که در یک کیسه سه عدد  4،1،2قرار داده شد و بسته
به نوع عددی که برای هر فرد بیرون آورده می شد افراد به سه
گروه به صورت 21 :نفر ( )%34در گروه شاهد 32 ،نفر ()%33
در گروه رژیم غذایی و  36نفر ( )%39در گروه فعالیت فیزیکی
تفسیم شدند .گروه اول یا همان گروه شاهد تحت فالوآپ بدون
مداخله قرار گرفتند .گروه دوم تحت برنامه غذایی مناسب و
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منفی وگسترده چاقی ،متاسفانه اکثر مراقبان بهداشتی یک
برنامه ی مراقبتی مدون و مبتنی بر شواهد برای گروه سنی
کودکان و نوجوانان نداشته است .در واقع یک شکاف مراقبتی
بارز ،در برنامه های بهداشتی جامعه بین مقطع کودکی و
بزرگسالی دیده می شود .این در حالی است که همزمانی این
برهه سنی با بلوغ و مسائل فیزیولوژیک و روانی همراه آن،
مشکالت مراقبت بهداشتی آنها را پیچیده تر و حیاتی تر می
سازد ].[6،5،2
علل چاقی کودکان ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی
است و از آن جمله می توان به افزایش کالری دریافتی ،بیماری
های غدد  ،ژنتیکی و مصرف داروها اشاره کرد ] .[9،2برای
افزایش وزن بدن باید انرژی دریافتی نسبت به انرژی مصرفی
باالتر باشد ] .[1انرژی مصرفی دارای  3جزء اصلی است .حدود
 94%از انرژی مصرفی تام بدن را متابولیسم پایه یا استراحت
تشکیل می دهد که شامل انرژی الزم جهت حفظ دمای بدن و
شیب یونی در سراسر غشاهای سلولی ،عملکرد عضالت قلبی و
تنفسی ،فعالیت و ترشحات دستگاه گوارش و همچنین ذخیره
سازی محصوالت متابولیکی و انتقال می شود %14 .از انرژی را
نیز جزء دوم شامل می شود که مربوط به اثر گرمازایی غذا می
باشد .جزء نهایی انرژی مصرفی مربوط به انجام فعالیت های
روزمره و ورزشی است ].[11،14
همچنین سبک زندگی کم تحرک باعث کاهش مصرف
انرژی و پیشرفت اضافه وزن شده است ] .[12سطوح پایین
فعالیت بدنی به شدت با افزایش وزن در هر دو جنس ارتباط
دارد .در مطالعه  14ساله ای بر روی تغییرات وزن ،خطر افزایش
وزن قابل توجه در افراد غیر فعال  3/1تا  2/3برابر نسبت به
افراد فعال بیشتر بوده است ] .[13از میان تمام رفتارهای بی
تحرکی ،به نظر می رسد تماشای طوالنی مدت تلویزیون
مهمترین عامل پیش بینی کننده خطر ابتال به چاقی و دیابت
است ] .[12از جمله عوامل دیگر موثر بر اضافه وزن و چاقی می
توان به؛ محرومیت از خواب ،رژیم غذایی ،پرخوری و مهار غذا
خوردن ،تعداد وعده های غذایی ،عادات غذایی ،سندرم خورانش
شبانه اشاره کرد ] .[14بیشترین مداخالت انجام شده در
پیشگیری از چاقی در زمینه رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی بوده
است ] . [9در اغلب این مطالعات  BMIیک شاخص غربالگری
بوده است .آموزش والدین به خصوص آنهایی که چاق هستند
در مورد رژیم غذایی مناسب برای جلوگیری از چاق شدن
فرزندشان امری مهم است.
با توجه به افزایش شیوع چاقی در کودکان و تاثیرات آن در
سالمتی نسل آینده ،در این مطالعه تاثیر اقدامات آموزشی شامل
اصالح رژیم غذایی و افزایش فعالیت فیزیکی جهت کاهش وزن
کودکان  2تا  15ساله مراجعه کننده به درمانگاه غدد
بیمارستان بعثت همدان به منظور دستیابی به روشی آسان و

قابل اجرا جهت کنترل اضافه وزن و چاقی و پیش گیری از
چاقی در بزرگسالی مورد بررسی قرار گرفت.

رضوی و همکاران

جدول  :8فراوانی مدرک تحصیالت والدین بیماران
مدرک تحصیالت والدین
بی سواد
ابتدایی و راهنمایی
دبیرستان
دانشگاه
جمع

فراوانی

درصد فراوانی

3
11
34
41
19

3/41%
11/34%
35/45%
54/52%
144%
41

] [ DOI: 10.29252/psj.18.4.46
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یافتهها
از  19بیمار مورد مطالعه 54 ،نفر ( )%54/9را پسران و 43
نفر ( )%44/3را دختران تشکیل دادند .میانگین سنی پسران
 11/11±4/34سال و میانگین سنی دختران 14/11 ±4/31
سال بود .بین سه گروه از نظر جنسیت ،میانگین سنی ،مقطع
تحصیلی ،مرحلهی بلوغ ،وزن تولد و میزان تحصیالت والدین
تفاوت معناداری وجود نداشت ( .)P<4/45بیشترین درصد
بیماران مراجعه کننده مربوط به بیماران ساکن در مناطق
شهری با  %13/2فراوانی بود .درحالی که بیماران ساکن مناطق
روستایی تنها  6( %6/2نفر) از کل بیماران مورد مطالعه را
تشکیل دادند 96 .نفر ( )%92/4از کودکان در مقطع تحصیلی
ابتدایی و  21نفر دیگر ( )%21/6در مقطع دوره اول متوسطه
مشغول به تحصیل بودند .مدرک تحصیالت والدین بیماران به
تفکیک بی سواد ،ابتدایی و راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاه
بررسی شد که در این بین تحصیالت دانشگاهی بیشترین
فراوانی را دارا بود (جدول .)1
بیشترین وزن زمان تولد افراد مورد مطالعه  4644گرم و
کمترین آن  1444گرم بود و میانگین وزن زمان تولد آنها
 3351/6 ± 542/1گرم بود .میانگین ساعات تماشای تلویزیون
حدود سه و نیم ساعت بود که کمترین میزان نیم ساعت و
بیشترین میزان ده ساعت در شبانه روز گزارش شد .میانگین
ساعات تماشای تلوزیون در مناطق روستایی به طور میانگین
سه ساعت و در مناطق شهری به طور میانگین سه و نیم ساعت
بود .حدود نیمی از کودکان ( )%52/52دارای تبلت بودند که
ساعاتی از روز را به استفاده از آن اختصاص می دادند و اغلب
موارد جهت استفاده از بازی و یا سیر در شبکه های مجازی بود.
 62/1درصد از افراد مورد مطالعه به طور مستمر از چیپس و
پفک ،نوشابه و فست فود استفاده می کردند .قد و وزن والدین
به تفکیک پرسیده شد و همچنین مقدار  BMIهر یک محاسبه
گردید .میانگین  BMIمادران بیماران  22/4و میانگین BMI
پدران آنان  29/6بود .قد و وزن اولیه بیماران به طور دقیق
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گروه سوم نیز به کارشناس ورزش معرفی شدند .نوع فعالیت
بدنی بر اساس پروتکل ورزشی کالج امریکا با استفاده از پروتکل
 ACSMآموزش داده شد و اطالعات اولیه افراد در برگه ثبت
گردید .نحوه فعالیت ها طبق پروتکل توسط مربی آموزش داده
شد .جهت تکمیل اطالعات تغذیه ای از پرسشنامه مواد غذایی
مصرفی هفتگی استفاده شد.
گروه اول یا همان گروه شاهد تحت پیگیری بدون مداخله
قرار گرفتند .گروه دوم تحت برنامه غذایی مناسب و گروه سوم
نیز به کارشناس ورزش معرفی شدند .افراد با توجه به اینکه در
بازه ی زمانی شش ماهه وارد مطالعه شدند ،طی دو مرحله
توسط اساتید یکسان و در شرایط برابر آموزش دیدند.
جهت افراد انتخاب شده در گروه اصالح رژیم غذایی (گروه
دوم)  2جلسه آموزشی دو ساعته به فاصله یک ماه برگزار شد.
در این جلسات توضیحاتی درباره غذاهای پرکالری ،غذاهای پر
فیبر داده شد و از آن ها درخواست شد تا غذاهای پر چرب،
فست فودها و غذاهای حاضری نوشابه ،چیپس و پفک را از
رژیم غذایی خود حذف نموده و از لبنیات ،سبزیجات و حبوبات
بیشتر استفاده کنند .در نهایت یک برنامه پیشنهادی توسط
کارشناس تغذیه به آنها داده شد که در طی سه ماه از طریق
تماس ،اصالح رژیم غذایی پیگیری شد و در پایان ماه سوم
پرسشنامه مواد غذایی مصرفی تکمیل شده توسط ایشان تحویل
گرفته شد.
افراد انتخاب شده در گروه فعالیت بدنی (گروه سوم) در
طی  2جلسه آموزشی دو ساعته تحت آموزش فعالیت های
فیزیکی و انگیزشی در قالب دو گروه دختران و پسران قرار
گرفتند و برای هر دو گروه دختران و پسران کالس های
جداگانه به همراه مربی مخصوص به خود برگزار گردید .نوع
فعالیت بدنی بر اساس پروتکل ورزشی کالج امریکا با استفاده از
پروتکل  ACSMاموزش داده شد ] .[15اطالعات اولیه افراد در
برگه ثبت گردید .نحوه فعالیت ها طبق پروتکل توسط مربی
آموزش داده شد .فعالیت ها بدین صورت بود که ابتدا مرحله
گرم کردن به مدت  5دقیقه و سپس ورزش بصورت پیاده روی
که از  14دقیقه شروع و روزانه به مدت دو الی سه دقیقه
افزایش داده می شد تا نهایتا به  54دقیقه در روز می رسید و
مجددا  5دقیقه سرد کردن را انجام می دادند .در طی مدت
اجرای طرح ،از طریق تماس با افراد مورد مطالعه نحوه انجام
فعالیت ها پیگیری شد .مجددا در پایان ماه سوم افراد ارزیابی
شدند .در نهایت تغییرات قد ،وزن و  BMIتمام افراد سه گروه
در طی سه ماه مورد ارزیابی قرار گرفت.
با استفاده از برنامه  SPSSنسخه  16آنالیز آماری داده
های به دست آمده انجام شد .سطح معناداری آماری  5درصد
در نظر گرفته شد .اطالعات توصیفی داده های کیفی به صورت
جدول ،نمودار ،نسبت و درصد بیان شدند .جهت خالصه بندی

متغیرهای کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده
گردید .جهت آنالیز داده ها از آزمون آنالیز واریانس و کای دو
استفاده شد.

اصالح عادات رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی در درمان اضافه وزن

مقدار صدک BMI

فراوانی

درصد فراوانی

3
24
94

%3.1
%24.6
%96.3

بین  25تا 14
بین  14تا 15
باالی 15

جدول  :3مقایسه پارامتر های آماری قد و وزن و  BMIاولیه و ثانویه بیماران در گروه شاهد
نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

قد اندازه گیری شده نوبت اول
قد اندازه گیری شده نوبت دوم
وزن اندازه گیری شده نوبت اول
وزن اندازه گیری شده نوبت دوم
 BMIاندازه گیری شده نوبت اول
 BMIاندازه گیری شده نوبت دوم

142.24
144.62
56.24
56.13
29.61
26.62

14.19
14.53
12.14
11.44
2.65
2.91

P-Value

4.4441
4.144
4/443

جدول  :4مقایسه پارامتر های آماری قد و وزن و  BMIاولیه و ثانویه بیماران در گروه رژیم غذایی
نام متغیر
قد اندازه گیری شده نوبت اول
قد اندازه گیری شده نوبت دوم
وزن اندازه گیری شده نوبت اول
وزن اندازه گیری شده نوبت دوم
 BMIاندازه گیری شده نوبت اول
 BMIاندازه گیری شده نوبت دوم

میانگین

انحراف معیار

144.6
149.4
56.2
55.2
29.4
24.2

15.4
14.9
13.2
13.9
4.5
4.4

P-Value

4.4441
4.422
4.4441

جدول  :5مقایسه پارامتر های آماری قد و وزن و  BMIاولیه و ثانویه بیماران در گروه فعالیت فیزیکی
نام متغیر
قد اندازه گیری شده نوبت اول
قد اندازه گیری شده نوبت دوم
وزن اندازه گیری شده نوبت اول
وزن اندازه گیری شده نوبت دوم
 BMIاندازه گیری شده نوبت اول
 BMIاندازه گیری شده نوبت دوم
55

میانگین

انحراف معیار

142.6
146.3
56.4
59.2
26.9
25.2

14.9
12.2
16.3
21.6
4.6
5.5

P-Value

4.412
4.619
4.431
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اندازه گیری شد ،سپس مقدار  BMIو صدک آنها محاسبه
گردید (جدول .)2
پارامتر های آماری قد و وزن و  BMIاولیه و ثانویه بیماران
در هر سه گروه به تفکیک گروه به صورت مقایسه ای ارزیابی
شد (جداول  3تا .)5
در گروه شاهد تغییرات سه ماهه قد و  BMIقبل و بعد از
مطالعه دارای اختالف معناداری بود ( )P>4/45ولی تغییرات
وزن غیر معنی دار بود ( .)P<4/45همچنین در گروه رژیم
غذایی بین تغییرات سه ماهه هر سه پارامتر قد ،وزن و BMI
قبل و بعد از مطالعه اختالف معناداری وجود داشت (.)P>4/45
در مورد گروه فعالیت فیزیکی همانند گروه شاهد فقط تغییرات

] [ DOI: 10.29252/psj.18.4.46

جدول  :2فراوانی صدک  BMIمحاسبه شده

سه ماهه قد و  BMIدارای اختالف معناداری بود ولی تغییرات
وزن غیر معنی دار بود.
با توجه به تغییرات انجام شده در مقدار فراوانی صدک ها
در هر سه گروه شاهد ،رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی می توان
اذعان کرد که تغییرات به نحوی در کاهش رنج صدک BMI
موثر بوده است ولی متاسفانه هنوز این مقادیر باالی صدک 25
قرار دارند که نشان دهنده آن است که هنوز بیماری اضافه
وزن و چاقی در هر سه گروه به قوت خود باقی مانده است.
تغییرات صدک  BMIهر سه گروه قبل و بعد از مطالعه
محاسبه شد و برای هر گروه و مقایسه هر گروه با گروه
دیگرتوسط آزمون  T-Testانجام شد .نتایج نشان داد میزان
صدک  BMIدر گروه رژیم غذایی به طور معنی داری بیشتر از
گروه شاهد کاهش یافت ( .)P>4/45همچنین میزان تغییرات
صدک  BMIدر گروه فعالیت فیزیکی به طور معنی داری نسبت
به گروه شاهد کاهش داشت ( .)P=4/45اما میزان تغییرات
صدک  BMIدر گروه فعالیت فیزیکی نسبت به گروه رژیم
غذایی تفاوت معنی داری نداشت (جدول .)6

رضوی و همکاران

نام گروه
شاهد
رژیم غذایی
رژیم غذایی
فعالیت فیزیکی
شاهد
فعالیت فیزیکی

میانگین

انحراف معیار

-4.49
-2.1
-4.9
-1.5
-2.1
-1.5

1.3
1.1
1.3
2.4
1.1
2.4

P-Value

4.441
4.491
4.454

مجله علمی پژوهان ،دوره  ،81شماره  ،4تابستان 8311

58

Downloaded from psj.umsha.ac.ir at 9:04 +0330 on Friday November 27th 2020

بحث
امروزه چاقی در کودکان به عنوان مشکلی مزمن که
سالمت آن ها را به خطر می اندازد تلقی می شود .چاقی در
کودکان عامل زمینه ای برای بروز چاقی در بزرگسالی و
افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی ،دیابت و پر
فشاری خون می باشد.
شناسایی الگو و دالیل بروز چاقی یکی از مناسب ترین
راهبردها برای کاهش وزن و حفظ تناسب اندام می باشد.
بیشترین مداخالت انجام شده در پیشگیری و درمان چاقی
استفاده از رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی بوده است .لذا مطالعه
حاضر به صورت تجربی و آموزشی ،جهت پیشگیری و درمان
چاقی و با رویکرد افزایش فعالیت فیزیکی و تغییر در عادات
غذایی کودکان صورت گرفته است .در این مطالعه میزان
تغییرات سه ماهه  BMIبرای هر سه گروه شاهد ،رژیم غذایی و
فعالیت فیزیکی اندازه گیری و در نهایت با یکدیگر مقایسه شد.
میزان موفقیت گروه رژیم غذایی در کاهش  BMIبیماران در
مقایسه با گروه شاهد به طور معناداری بیشتر بود .گروه رژیم
غذایی علی رغم عملکرد نسبتا بهتری که نسبت به گروه فعالیت
فیزیکی داشت ،اما در مقایسه با یکدیگر به صورت معناداری
تفاوتی در میزان  BMIآنها مشاهده نشد .همچنین میزان
 BMIگروه فعالیت فیزیکی نیز به صورت معناداری نسبت به
گروه شاهد کاهش داشت.
در مطالعه حاضر وزن زمان تولد افراد مورد مطالعه بین
1444گرم تا  4644گرم قرار داشت که میانگین وزنی آنان
حدود  3364گرم بود .در این مطالعه رابطه مستقیمی بین وزن
زمان تولد بیماران و چاقی مشاهده نشد .طبق مطالعه ای که
 Dabeleaو همکارانش در سال  2444انجام دادند به این
نتیجه رسیدند که اگر چه وزن هنگام تولد عامل پیشگویی
کننده ضعیفی برای چاقی در آینده است ،نوزادان کم وزن،
کوتاه قد و با دور سر کوچک ،در معرض خطر باالتری برای ابتال
به چاقی شکمی و سایر بیماری های مرتبط با چاقی در مراحل
بعدی زندگی هستند ].[16
در مطالعه ای دیگر یکی از موارد مورد توجه در اصالح
سبک زندگی و چاقی ساعات صرف نهار و شام بود .فاصله زمانی

] [ DOI: 10.29252/psj.18.4.46

جدول  :6مقایسه میزان تغییرات  BMIدر سه گروه

تقریبا  2ساعته بین مصرف نهار و شام و پر حجم بودن این
وعده ها و کاهش وعده های غذایی مصرفی کودکان به  2یا 3
مرتبه در روز در بین افراد مورد مطالعه مشهود بود .همچنین
در بیشتر بیماران عدم مصرف صبحانه مناسب دیده می شد.
طبق مطالعات انجام شده ارتباط میان تعداد وعده های غذایی
و پیشرفت چاقی نامشخص است ولی استفاده از وعده های
کوچک متعدد نسبت به وعده های غذایی حجیم با تعداد
اندک می تواند ریسک چاقی را کاهش دهد .[19-11] .از
سوی دیگر ،خوردن صبحانه با کاهش خطر اضافه وزن در
ارتباط است ].[24
با استفاده از افزایش فعالیت های فیزیکی کودکان و اضافه
کردن برنامه منظم ورزشی تحت نظارت کارشناس متخصص و
با مدیریت کردن میزان استفاده از گجت های هوشمند مانند
تلفن همراه و تبلت و پرهیز از استفاده بی رویه از تلویزیون و
سوق دادن کودکان به بازی های دسته جمعی و پر تحرک می
توان درمقابل اضافه وزن و چاقی ایستادگی کرد و آینده ای
سالم همراه با اعتماد به نفس بیشتر به آنان هدیه نمود .در
مطالعه حاضر میانگین ساعات تماشای تلویزیون حدود سه و
نیم ساعت بود ،که تفاوت چندانی بین کودکان شهری و
روستایی وجود نداشت .ساعت تماشای تلویزیون و عدم تحرک
کودکان به مدت طوالنی در ایام تعطیالت و تابستان تا دو برابر
حد معمول رسیده است .در مطالعه  Williamsonو همکاران
مشاهده گردید از میان تمام رفتارهای بی تحرکی ،تماشای
طوالنی مدت تلویزیون مهمترین عامل پیش بینی کننده خطر
ابتال به چاقی و دیابت می باشد ].[21
با گسترش تکنولوژی و فراگیر شدن گجت های هوشمند از
جمله موبایل و تبلت و اشتیاق کودکان و نوجوانان برای کار و
بازی با اینگونه وسایل حتی از تماشای تلوزیون نیز بیشتر
گزارش شده است .در این مطالعه تقریبا نیمی از کودکان
( )%52/52دارای تبلت بودند که ساعاتی از روز را به استفاده از
آن اختصاص می دادند و اغلب موارد جهت استفاده از بازی و یا
گشت و گذار در شبکه های مجازی و اجتماعی به کار گرفته
شده است .در مورد بقیه کودکان نیز استفاده از تلفن همراه
والدین بسیار شایع بود.
اطالعات اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که یک رژیم غذایی
محتوی چربی باال با چاقی همراه است .وزن نسبی در جمعیت
های مختلف ،به طور مستقیم با درصد چربی رژیم غذایی در
ارتباط است ] .[22در این مطالعه استفاده مداوم از چیپس و
پفک ،نوشابه و فست فود در بین بیماران شایع بود ،به صورتی
که  %62/1از کودکان به طور مستمر از چیپس و پفک و بیشتر
از نیمی از آنان فست فود و غذاهای آماده که اغلب همراه با
نوشابه مصرف می شدند را در برنامه غذایی هفتگی خود
گنجانده بودند .در یک مطالعه آینده نگر مصرف چیپس سیب
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همانطور که مطالعهی حاضر همانند مطالعات گذشته نشان
داد هر کدام از روش های اصالح سبک زندگی می توانند در
کاهش وزن نقش بسزایی داشته باشند ،اما نتایج این مطالعه
نشان می دهد ،روش اصالح رژیم غذایی در مقایسه با فعالیت
فیزیکی و بالعکس ارجحیت معنی داری ندارد .بنابراین هنوز به
طور قطع نمی توان گفت که کدام روش ارجح است و مطالعات
جامع بیشتری الزم است تا با بکارگیری همزمان اصالح رژیم
غذایی و فعالیت فیزیکی ،تاثیر همزمان این دو بر روند کاهش
وزن و سالمت بیماران بررسی شود.
تشکر و قدردانی
ضمن تشکر از اساتید ،مربیان محترم که در امر آموزش و
جمع آوری داده ها همکاری های الزم را داشتند و تشکر از
تمامی شرکت کنندگان در این مطالعه که با مشارکت منظم
خود ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند.
تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی نداشته
است.
مالحظات اخالقی
این پژوهش با رعایت موازین اخالقی انجام شده است.
سهم نویسندگان
الهام کاویانی ،مجری اول پژوهش و نگارش مقاله ،زهرا
رضوی طراحی پژوهش ،یونس محمدی تحلیل داده ها ،امین
کاویانی فرد و احمد جاهداری جمع آوری داده ها ،رشید
حیدری مقدم مشاور ورزش ،علی اصغر وحیدی نیا مشاور
تغذیه ،الهام حاتمی همکار پژوهشی بوده اند.
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،81شماره  ،4تابستان 8311
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زمینی ،سیب زمینی و نوشابه های شیرین شده با شکر رابطه
مستقیم و معناداری با افزایش وزن دارد .در مقابل ،مصرف
سبزیذها ،غالت کامل ،میوه ها ،آجیل و ماست نسبتی عکس با
افزایش وزن نشان داد ] .[23همچنین در مورد مصرف فست
فود ها و غذاهای آماده بر اساس مطالعه آینده نگر  15ساله ای
که بر روی ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی عروقی در یک
جمعیت بزرگ انجام شد ،بین مصرف مکرر مواد غذایی آماده با
افزایش وزن و خطر ابتال به دیابت نوع دو ارتباط مستقیمی
مشاهده گردید ].[24
میانگین  BMIوالدین نشان دهنده آن است که بیشتر
والدین حداقل دارای اضافه وزن و بعضی از آنان دچار چاقی می
باشند .در حالت کلی ارتباط ضعیفی بین چاقی کودکان و BMI
والدین دیده می شود ولی این به معنی عدم ارتباط آن با چاقی
در بزرگسالی کودکان نیست .در تحقیقاتی که صورت گرفته
است چاقی در کودکان باالی  3سال بدون در نظر گرفتن وزن
والدین اثر پیشگویی کننده قوی در رابطه با چاقی بزرگسالی
دارد .همچنین در هر دو گروه کودکان چاق و غیر چاق زیر 14
سال ،داشتن یک والد چاق خطر ابتال به چاقی را در بزرگسالی
دو برابر می کرد ].[26،25
میانگین قد کودکان در گروه شاهد در طی دوره سه ماهه
انجام طرح حدود  2/4سانتی متر رشد داشت و به صورت
معنادار ،میانگین قد در نوبت اول اندازه گیری و نوبت دوم اندازه
گیری تغییرات خود را نشان داد ولی در مورد وزن تقریبا
کاهشی مشاهده نشد ولی در نهایت به دلیل افزایش قد و ثابت
ماندن وزن با توجه به فرمول محاسبه  ،BMIتغییرات محسوس
و معناداری بین میانگین  BMIاندازه گیری شده در نوبت اول و
نوبت دوم دیده شد و تقریبا به میزان یک واحد  BMIکاهش
پیدا کرد.
میانگین قد کودکان در گروه رژیم غذایی در طی دوره سه
ماهه انجام طرح حدود  2/2سانتی متر رشد داشت و به صورت
معنادار ،میانگین قد در نوبت اول اندازه گیری و نوبت دوم اندازه
گیری تغییرات خود را نشان داد .همچنین میزان وزن آنان در
حدود یک کیلو گرم علی رغم افزایش قد آن ها ،کاهش پیدا
کرد که این میزان تغییر نشان دهنده رابطه معنادار میانگین
وزن اندازه گیری شده در نوبت اول و نوبت دوم می باشد .در
مورد  BMIنیز می توان مشاهده کرد که با توجه به افزایش
همزمان قد و کاهش وزن به صورت معناداری تغییر پیدا کرده
است و تقریبا حدود  2/2واحد از میزان  BMIآنها کاسته شده
است .در مطالعه ای همسو که توسط  Levyو همکارانش در
سال  2412صورت گرفت ،رابطه معناداری بین اصالح مواد
غذایی مصرفی و درمان چاقی دیده شد .در این مطالعه کالری
مواد غذایی کودکان را کاهش داده شد و میوه و سبزیجات
بیشتری در برنامه غذایی روزانه آنان قرار داده بودند .همچنین

در مطالعه ای دیگر که در سال  2443توسط ویلسون و
همکارانش انجام شد ،نشان داد اصالح رژیم غذایی و ورزش
کردن در درمان چاقی تاثیر معنادار و مثبتی دارد ].[22،29
در این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش فعالیت های فیزیکی و به
کارگیری آنها در زندگی روزمره و تغییر عادات غذایی بر کنترل
و کاهش وزن کودکان مبتال به چاقی و اضافه وزن پرداخته شد.
از محدودیت های این طرح می توان به عدم تبعیت برخی از
بیماران از روشهای توصیه شده جهت درمان اضافه وزن و
چاقی ،عدم مراجعه بیماران جهت پیگیری ،عدم اجرای صحیح
روشهای تغذیه ای ،اصالح الگوی رفتاری و فعالیت فیزیکی ،عدم
رضایت جهت انجام مطالعه و انصراف بیماران از ادامه مطالعه در
حین مطالعه اشاره کرد.
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رضوی و همکاران

 تجاری یا غیرانتفای دریافت نکرده،مالی در بخش های دولتی
.است

این تحقیق هیچ کمک مالی خاصی از سازمان های تامین
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