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 خطر ابتال به ي،ن بارورنیدر زنان س یزاختالل غدددرون ر ترین یعشا) به عنوان PCOS(یستیکک یسندرم تخمدان پل :سابقه وهدف
 ی،زندگ یوهدر ش ییراتهد. تغدیم یشرا افزا یپیدمیل یسفشار خون باال و د ین،از جمله مقاومت به انسول یو عروق یاختالالت قلب

 ینباشد. هدف از ا PCOSچاق مبتال به  یااضافه وزن داراي در درمان زنان  یهتوص یناول یدبا ذاو انتخاب غ ییعادات غذا ییراتمانند تغ
مقاومت به  یپرانسولینمی،ه یی،احشا یچاق متابولیکی همچون -یعوامل خطرساز قلب رکاهش وزن ب ییغذا یماثر رژ یمطالعه، بررس

  بود. PCOSاضافه وزن و چاق مبتال به  يدر زنان دارا یانیخون شر يو پرفشار یپیدمیل یسد ین،انسول
سال انجام  45-20 یبا محدوده سن PCOS مبتال به زن 65وي این مطالعه مشاهده اي بالینی یکساله آینده نگر، بر ر :موادوروشها 

) استفاده انرژي ٪ :35:40:25 ی،چرب یدرات: کربوهین)، (پروتئHPباال( ینپروتئ ،کاهش وزن کم چرب ییغذا یممطالعه، رژ یندر ا شد.
  شدند. پیگیريدر فواصل سه ماه  متابولیکی-یقلبساز شد و عوامل خطر 

ششم و نهم در طول  در ماه ینمدل هموستاز مقاومت به انسول یابیو ارز ي سرمیناشتا یندن، دورکمر، انسولشاخص توده ب :ها یافته
قابل  ، به میزانبرنامه کاهش وزن ماه دوازدهمکلسترول در  HDL. یافتکاهش  یبه طور قابل توجه یکسال برنامه رژیم کاهش وزن،

 ي. تر(p=0.001)یافتکاهش  یبه طور قابل توجه ماه دوازدهمو  نهمه کلسترول در ما LDL. (p<0.001)یافت یشافزا یتوجه
 2سرم و ناشتاي . قند یافتکاهش  یبه طور قابل توجه ماه دوازدهمو  نهمدر ماه  یاستولیکو د یستولیکفشارخون س یسیرید،گل

کاهش  یبه طور قابل توجه ژیم درمانیه رسالنهم در طول برنامه یکو  ششم، سومسرم در ماه  ینانسولو  )گلوکزلود پس از ( هساعت
 .(p<0.001)یافت

یا اضافه وزن  يدر زنان دارا متابولیکی را-یعوامل خطر قلبپرپروتئین)  –(کم چرب کاهش وزن ییغذا یمرژ :گیري بحث و نتیجه 
نوع  یابتو د یو عروق یلبق هاي یماريباز  یشگیريپ يبرا یدرمان ینهگز یکبه عنوان  تواند یمو  دهد یمکاهش  PCOSچاق مبتال به 

 .شود در نظر گرفتهبراي این گروه از افراد  2
  و کاهش وزن ییغذا یم. رژمتابولیکی،ی. عوامل خطرساز قلبیستیکک یسندرم تخمدان پل ی،چاق :یديکلمات کل


