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چکیده

ضٌبسی ایي ثیوبری ثیبى  ًمص تغذیِ در سجت ی سهیٌِ ّبی دستگبُ گَارش است ٍ هطبلعبت اخیز ضَاّذی را در تزیي ثیوبری یکی اس ضبیع ،صفزا ی سٌگ کیسِ مقدمه:

 .ایزاى( ثَد ثستزی ضذُ در ثیوبرستبى اهبم رضب )ع( هطْذ )ضوبل ضزق صفزا ی سِیهجتال ثِ سٌگ ک ثیوبراىتعییي الگَّبی غذایی در  ،ایي هطبلعِاس اًذ. ّذف  کزدُ

 فزد سبلن کِ اس 151صفزا ٍ  ی ثِ سٌگ کیسِ ثیوبر هجتال 94اًجبم ضذ. اطالعبت عوَهی  1395ضبّذی، در ضْز هطْذ در سبل  -هَردی ی ایي هطبلعِ ها: روش

ضذ. ثزای تعییي الگَّبی غذایی اس  آٍری ًبهِ جوع لحبظ سي، جٌس ٍ ٍضعیت التصبدی ٍ اجتوبعی ثب گزٍُ هَرد ّوسبى ثَدًذ اس طزیك هصبحجِ ٍ تکویل پزسص
 ًجبم گزدیذا Nut 4 افشار ًبهِ تَسط ًزم ّبی آهبری ٍ آًبلیش پزسص استفبدُ ضذ. آسهَىFFQ ( Food frequency questionnaire) آیتوی ٍ 160 ی ًبهِ پزسص

(05/0  ;α). 

، 06/1صفزا دارد ٍ ٍسى  ی هستمیوی ثب سٌگ کیسِ ی راثطِ ،ثذًی ی کوز ٍ ضبخص تَدُالگَی غذایی سبلن ٍ ًبسبلن در ثیي دٍ گزٍُ یبفت ضذ. ٍسى، دٍر  دٍ ها: یافته

ثزاثز،  01/1دّذ. پس اس تعذیل اًزصی هطخص ضذ کِ هصزف حجَثبت ٍ کبفئیي تب  ثزاثز ضبًس اثتال ثِ ثیوبری را افشایص هی 37/1ثذى تب  ی ٍ ًوبیِ تَدُ 08/1دٍر کوز 
 .دّذ ثزاثز ضبًس اثتال را افشایص هی 24/7ثزاثز ٍ سیگبر کطیذى تب  04/1ثزاثز، اسیذ چزة اضجبع تب  02/3اسیذ چزة تزاًس 

ثذًی ثبال خطز اثتال ثِ  ی ّبی اضجبع ٍ تزاًس، حجَثبت ٍ کبفئیي، سیگبر کطیذى ٍ ًوبیِ تَدُ ایي هطبلعِ ًطبى داد کِ الگَی غذایی ًبسبلن، هصزف چزثی گیزی: نتیجه

 .ضَد جبت ٍ سجشیجبت ثبعث حفع سالهتی افزاد هی ، هیCَُ دّذ ٍ الگَی غذایی سبلن، هٌبثع حبٍی ٍیتبهیي فشایص هیثیوبری را ا

 صفزا ی رصین، عَاهل خطز، سٌگ کیسِ واژگان کلیدی:
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 383-391(: 674) 40؛ 1401هجلِ داًطکذُ پشضکی اصفْبى . شاهدی

 

 هقدهه

ـ    تیطی  ثیایبضی   یىی  اظ قیبی    ،نفطا ی ؾنگ ویؿه  هیبی زؾیاهبگ ایشاض

زض  زضنیس  5/12 نیفطا زض اییطان   ی میعان قییش  ؾینگ ویؿیه    (.1) اؾت 

اطالعبت وا  زض مشضز الهیشی   .(2)ثبقس  زض ظنبن م زضنس  6/24 مطزان و

نیفطا زض ثیی  ایطانییبن و یشز زاضز.      ی اپیسمیشلشغیه اثاال ثه ؾینگ ویؿیه  

 ءانس وه  نؽ مؤنث، افعایف ؾ  و عشامل غنایى   یع  مطبلعبت نكبن زازگ

ل تغیییط ثیایبضی هؿیانس و عیشاما  مبننیس ؾیجه       فبواشضهبی ثبثت و غیطلبث

میست و ویبهف وظن ؾیطی      تحطو ، اطؾنه  طشالن  غصای  نبزضؾت، ث 

 .(3) انسنفطا هؿ ی اثاال ثه ؾنگ ویؿه ی  ع عشامل تهسیسوننسگ

عنشان یىی     ثهتشانس  هبی مطبلعبت حبو  اظ آن اؾت وه تغصیه م  یبفاه

زضیبفیت   .(4)اظ عشامل محیط  مؤثط زض ایجبز ای  ثیابضی نمف زاقاه ثبقس 

قیسگ و زضیبفیت پیبیی  فیجیط       ثبالی انطغی، واؿاطول غصای ، غالت تهفیه

زهیس.  تشانیس قیبنؽ ثیایبضی ؾینگ ویؿیه نیفطا ضا افیعایف         مهطف  می  

هاچنییی  مهییطال ثییبالی وطثشهیییسضات ؾییبزگ،  طثیی  اقییجب  و تییطانؽ،  

پشنس زض هفایه( و ویبهف    2-5/2تحطو ، وبهف وظن قسیس و نباهبن  ) وم

نمیف مهای  ایفیب     ،نیفطا  ی مهطال میشگ و ؾجعی زض ثیابضی ؾنگ ویؿیه 

 یبت و ؾیجعیجبت،    ونس و زض ممبثل مهیطال ثیبالی فیجیط اعیم اظ مییشگ      م 

ثبض زض هفاه(، مهطال منیبث  غیصای  حیبوی     5مهطال انشا  مغعهب )ثیف اظ 

فشلیه، ویابمی  ؾی  و منیعییش ، مهیطال  طثی  امهیب ؾیه و منجی          اؾیس

 .(3) پطوتئین  ایبه  زض پیكهیطی اظ ای  ثیابضی نمف زاضنس
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 ی ای ایطان زض ط  زو زهیه  یج مطبلعبت اذیط حبو  اظ اصاض تغصیهناب

اصقاه و تغییط الهشی ضغیم غصای  ایطانیبن ثه ؾات الهشی غصای  غطثی   

هیبی میعم     ای ثیایبضی  تطی  عایل ظمینیه   ؾت وه یى  اظ مهمایب نبؾبلم 

 بوه الهشهبی غصای  غبلت ثیط اؾیبؼ  ینؽ، نیػاز،      آن اظ (.5ثبقس ) م 

انیس، ثنیبثطای  نایبیج     منبطك  غطافیبی  مراای  ثیبهم مافیبوت   فطهنگ و 

. (6) هبی مراا  تىیطاض قیشنس   آمسگ اظ مطبلعبت ثبیس زض  اعیت زؾت ثه

مطبلعبت محسوزی زض زنیب و ایطان اضتجیب  الهشهیبی غیصای  و قیبذم     

انیس.   نفطا ضا ثطضؾ  وطزگ ی ثه ؾنگ ویؿه ذشضزن ؾبلم زض ثیابضان مجاال

الاهبزی نبمنبؾیت و ؾیط     -نبوبف ، وضعیت ا اابع اظ ططف  زضآمس 

ای نبمنبؾت یعن  مهیطال نبویبف     پبئی  تحهیالت، اغات ثب وض  تغصیه

میشگ، ؾجعیجبت، لجنیبت، غیالت وبمیل، پیطوتئی  اییبه  و منیبث  اؾییس       

 طة امهب ؾه و مهطال ثبالتط ؾسیم، اؾیسهبی  طة اقجب  و لنیسهبی  

   .(7) افعوزن  هاطاگ اؾت

ثیب ثیایبضی    غصای  مب ثه ثطضؾ  اضتجب  الهشهبی ی ای  مطبلعهثنبثط

 .نفطا زض قهط مكهس پطزاذاه اؾت ی ؾنگ ویؿه

 

 ها روش

ثیابضؾیابن امیب     قبهسی اؾیت ویه زض   -مشضز اظ نش ی حبضط  مطبلعه

 ، انجب  قس.1395ضضب ) ( قهط مكهس زض ؾبل 

نیفطا، تعیساز    ی الهشی غصای  زض ؾنگ ویؿه ای  مطبلعه،ثط طجك 

و ثط اؾبؼ زضنس زضنس  80 و تشان زضنس 95 حجم ناشنه ثب اطاینبن

. (8) نفط محبؾجه قیس  94پیطوی افطاز اظ الهشی غصای  ؾبلم و نبؾبلم، 

امب ثطای تعیی  الهیشی غیصای ، نابییه تغصییه ؾیبلم و افیعایف زلیت        

ی ثطآوضز  عات ممبیؿهه ثه حجم ناشنه اضبفه قس. ث زضنس 60 مطبلعه،

حجیم   ی اظ فطمشل مطثیش  ثیه آن ثیطای محبؾیجه     ،نؿجت زض زو اطوگ

 ناشنه اؾافبزگ قس.

نیشضت تهیبزف  ؾیبزگ      وننسگ ثه نفط قطوت 308 ،زض ای  مطبلعه

ؾیشنشاطاف    ی وؾییاه   تبظا  ثیه   هب ثه نفط اظ آن 154اناربة قسنس وه 

قبن تكریم زازگ قسگ ثیشز   نفطا ثطای ی ثیابضی ؾنگ ویؿه ،قىا 

وننسابن اظ افطاز غیط ثیابض وه ثه لحبظ  نؿ ، ؾین  و   قطوت ی و ثمیه

 ؾبظی قسگ ثشزنس. وضعیت الاهبزی ثب افطاز ثیابض هاؿبن

افیطازی ویه تابییل ثیه      عجیبضت ثیشز اظ   بض وضوز ایطوگ میشضز  معی

ضغییم غیصای     ی هاىبضی زض ططح زاقانس. ثیایبضان  ویه عیس  ؾیبثمه    

نیفطا اظ   ی هب ثه ؾنگ ویؿه ثیابضان  وه اثاالی آن وبهف وظن زاقانس.

 .ثشزقسگ   ططیك ؾشنشاطاف  قىا  اثجبت

ضی زض افطازی وه تابییل ثیه هاىیب    قبمل معیبض وضوز اطوگ قبهس

 ی افطازی وه ثب انجیب  تؿیت ؾیشنشاطاف  وجیس و ویؿیه      ططح زاقانس.

ثیبضزاض نجیشزگ و    ،افطازی وه زض ظمیبن انجیب  مطبلعیه    نفطا ؾبلم ثشزنس.

 .مهطال لطل ضسثبضزاضی نساقانس

ای مبننیس وجیس    هیبی ظمینیه   معیبض عس  وضوز: اثاال ثه انشا  ثیایبضی 

ثیایبض ییب عیس      عیس  ضضیبیت    طة، مهطال زاضوهبی ضسثبضزاضی و

 ثشز. هاىبضی ثیابض

وننسابن زض ای  مطبلعه اطالعبت مطثش  ثه ضغییم   اظ تابم  قطوت

ثسن  و زوض واط  ی غصای ، اطالعبت زمشاطافیه، لس، وظن، نابیه تشزگ

 آوضی اطزیس.    ا 

زض ذهییشل اضظیییبث  وضییعیت الاهییبزی، زض مییشضز تؿییهیالت 

ل قیس ویه ویسا  الیال  ضا     اؤاظ افیطاز ؾی  ،تعساز الال  مش شز  و ظنسا 

)مجیل، فیطـ زؾیاجبال، یرچیبل     قیبمل  لام وؾبیل ظنیسا    9 ،زاضنس

فطیعض، مبقی  لجبؾكشی ، مبوطوویش، وبمپیشتط، اتشمجیل قره  و منعل 

عیسز اظ ایی  الیال  ثیه عنیشان       3قره (. زاقا  واایط ییب مؿیبوی    

عسز اظ ای  الیال  ثیه عنیشان     6تب  4وضعیت الاهبزی ضعی ، و شز 

ثیه عنیشان وضیعیت    عیسز   9تیب   7ت الاهبزی ماشؾط و زاقا  وضیع

 الاهبزی ذشة زض نظط اطفاه قس.

وه ثب حسالل لجیبؼ و ثیسون وفیف ثشزنیس، ثیب       حبل  وظن افطاز زض

اط  ثجت قس.  100ایطی و ثب تمطیت  اؾافبزگ اظ تطاظوی زیجیابل انساظگ

ظ مایط  ایطی لس زض وضعیت اؾابنساضز، ثسون وفیف ثیب اؾیافبزگ ا    انساظگ

اییطی قیسگ    انیساظگ  ،وه افطاز زض وضعیت عبزی ثشزنیس  نشاضی زض حبل 

 ی ثسن ثب تمؿیم وظن ثط مجصوض لیس ثطحؿیت مایط    ی تشزگ اؾت. نابیه

ایطی زوض واط زض حبل  انجب  قیس ویه افیطاز     مطث  تعطی  قس. انساظگ

طیشض طجیعی  و    هیب تشنییه قیس ثیه     لجبؼ ؾجى  ثه ت  زاقانس و ثه آن

اییطی زوض وایط ثیب اؾیافبزگ اظ ییه مایط        ىكنس. انساظگمعاشل  نفؽ ث

ایایبن ثب  ی تطی  زنسگ و تیغه ثی  پبیی  ایطی آن ای و محل انساظگ پبض ه

 160ثؿیبمس ذیشضان    ی نبمیه  ماط ثجت قیس. اظ پطؾیف   ؾبنا  1/0زلت 

آوضی  آیاا  وه لجالً زض ای  ثیابضان اعاجبضؾنج  قسگ ثشز ثیطای  ای   

ی  نبمیه  ای  پطؾف(. 9اطزیس ) گاطالعبت مطثش  ثه ضغیم غصای  اؾافبز

هبی معاشل مهیطف  اؾیت    غصای  قبمل لیؿت غصاهبی ایطان  ثب ؾهم

هب ثطحؿت  هشنه  و ممساض مهیطال )ؾیهم مهیطال زض ضوظ،     و زازگ

انس. اظ افطاز ذشاؾاه قس تب تنبوة مهیطال هیط    قسگ  اه، مبگ( اعاضـهف

نشضت زفعیبت زض ضوظ، هفایه،     انس ثه مشضز غصای  ضا وه مهطال وطزگ

هیط غیصا ثیب     ی قسگ نسضت و هطاع اعاضـ وننس. زض اثاسا ممبزیط شوط  مبگ، ثه

هبی ذبنه  ثه اط  زض ضوظ تجسیل قیس و ؾیپؽ    اؾافبزگ اظ ضاهنابی ممیبؼ

 هبی غصای  انجب  اطزیس. آنبلیع زضیبفت Nut 4افعاض  اؾافبزگ اظ نط  ثب

قبن  هب، افطازی وه ول انطغی زضیبفا  ضوظانه تحایل زازگ ی زض مطحاه

 ویاشوییبلطی ثشزنییس اظ مطبلعییه حییصال   4200و ثیكییاط اظ  800وااییط اظ 

اطوگ  30لام غصای  ثه  160اثاسا  ،ثطای تعیی  الهشی غصای . (10) قسنس

قسگ ثط اؾبؼ تكبثه مشاز مغصی، ثه قطح  یسول    غصای  اظ پیف تعطی 

ثنسی قسنس. ؾپؽ الهشهبی غصای  ثب ضوـ تحایل عبما  تعییی    اطوگ 1

. زض ای  تحایل اظ ضوـ  طذف واضیایبوؽ  هیت ایجیبز ییه     اطزیس
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هیب   عیی  تعساز عبمیل منظشض ت  مبتطیىؽ ؾبزگ و تابیعاصاض اؾافبزگ قس. ثه

 1ثیبالتط اظ   ی وطزاض ممساض ویػگ ی )الهشی غصای ( اظ ضوـ تغییط زض نمطه

تطتیت ثط اؾبؼ لطاضاییطی    ای   هب، تعیی  قسنس. ثه و لبثایت تفؿیط عبمل

هیب، الهشهیبی غیصای  ثیه زؾیت       قسگ زض ای  عبمیل   مشاز غصای  مهطال

 ،قیسگ زض آن الهیش    طالآمسنس. امایبظ هط فطز ثطای یه الهشی غصای  مهی 

ثنیسی   هبی الهشهبی غصای  طجمیه  محبؾجه قس. ؾپؽ افطاز ثط مجنبی ؾجه

هیبی   مطبلعیه زض ثیی  ؾیجه    قسنس. وضعیت عشامل ذطط زض افطاز میشضز 

ططفیه ثیطای    الهشهبی غصای  ثب اؾیافبزگ اظ ضوـ تحاییل واضییبنؽ ییه    

 ماغیطهبی وا  ممبیؿه قس.

ثطای انجب  تاب  آنبلیعهبی آمبضی اثاسا نطمبل ثشزن تشظی  ماغیطهیب  

اضظیییبث  قییس. زض   Kolmogorov-Smirnovثییب اؾییافبزگ اظ آظمییشن  

هبی پبضاماطی اؾیافبزگ   اظ آظمشن ،مشاضزی وه تشظی  نطمبل و شز زاقت

هیبی نبپیبضاماطی    اظ آظمشن ،اطزیس. زض نشضت عس  و شز تشظی  نطمبل

ماغیطهبی وا  غیط نطمبل ثی  زو اطوگ میشضز و   ی یؿهاؾافبزگ قس. ممب

و زض زو حبلیت ذیب  و    Mann-Whitneyقبهس ثب اؾافبزگ اظ آظمیشن  

نظیط   نظط انطغی زضیبفا  انجب  قس. ثطای تشظی  افیطاز اظ  قسگ اظ تعسیل

 ی ثیطای ممبیؿیه  . اطزیساؾافبزگ  Chi-Squareآظمشن  ،ماغیطهبی ویف 

اظ  ،هیبی الهشهیبی غیصای     زض ؾیجه  هیبی غیصای    میعان مهطال اطوگ

هیبی غیطنطمیبل و ؾیپؽ ثیطای      زازگ  هیت  Kruskal-Wallisآظمشن 

  اظ ضاطؾیشن لجؿایه اؾافبزگ قس. تابم  تجعییه  ،ثطضؾ  عشامل ذطط

 16ی  نؿیره  SPSSافیعاض   هیب ثیب اؾیافبزگ اظ نیط      تحایل آمبضی زازگ و

(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL)   (1) سول  اطزیسانجب. 
 

 َای غذایی بٍ کار رفتٍ در تحلیل الگًَای غذایی گزيٌ .1جديل 

 اقالم غذایی گزوه غذایی
 زهی گَجِ ثبقال، عسس پلَ، تِ چیي گَشت، تِ چیي هطغ، سجعی پلَ، استبهجَلی پلَ هرلَط

 جَ ،سٌگگ ًبى کبهل
 کتِ سبزُ، ثطًج تبفتَى، ثبگت، شیطهبل، هبشیٌی، ثطًج، لَاش، ثطثطی شسُ  غالت تصفیِ

 کطزُ  ظهیٌی سطخ سیت کطزُ  ظهیٌی سطخ سیت
 ظهیٌی کَکَ سیت ،ظهیٌی ثب هبست ظهیٌی، سیت پَضُ سیت ظهیٌی سیت
 هطغ ٍ اهلت هطغ آة پع، ًیوطٍ، اشکٌِ ترن ترن هطغ ترن

 ثبهیِ، یتیوچِ، فسٌجبى، کطفس، قیوِ ثبزًجبى، قیوِ، قَضهِ سجعی ذَضشت
 گَشت پبچِ ٍ آة آة کلِ آثگَشت

 قلوکبض حلین، شلِ هشْسی ٍ شلِ آش حبٍی گَشت
 ّب، آش گٌسم، آش ضشتِ ٍ آش زٍغ سَح جَ، سَح ضشتِ، سبیط سَح سَح آشی

 شسُ ٍ هبّی کجبثی هبّی سطخ هبّی
 جَجِ کجبة، هطغ ثطیبًی، پبچیي، هطغ سَذبضی، هطغ هبکیبى

 لَثیب، عسسی حجَثبت
کجبة، سیطاثی، شیطزاى، هغع، پبچِ، ثٌبگَش،  شسُ، کتلت، جگط ٍ زل، طبس ثطگ، ثرتیبضی، گَشت سطخ کَثیسُ، کجبة کجبة گَشت قطهع

 ظثبى، جغَضثغَض، ضٍلت گَشتی، پیطاشکی، زلوِ ٍ کَفتِ
 ، ذَضاک ٌّسی ٍ ّوجطگطظهیٌی هطغ، سَسیس سیت پیتعا گَشت، پیتعا سجعیجبت، سَسیس ٍ کبلجبس، سَسیس ترن فَز فست

 زٍغ، شیط کبکبئَ، پٌیط هعوَلی، شیط کن چطة، هبست کن چطة چطة لجٌیبت کن
 اشکٌِ کشک، ثستٌی سٌتی، ای پٌیط ذبهِ، ذبهِ، کطُ، هبست هَسیط، پطچطة شیط، هبست پطچطة لجٌیبت پطچطة

 غیطُهغعّب شبهل گطزٍ، ثبزام، پستِ ٍ  آجیل
 غیطُ ذشک ٍ ذشک، اًجیطشبهل ّلَ ٍ ظضزآلَی  ذشکجبض

 سجعی کَکَ قبضچ، کسٍ، ذَضاک َّیج، ،ذیبض ،فطًگی گَجِ ،سجعیجبت، سبالز شیطاظی ،سبالز فصل سجعیجبت
فطًگی، اًگَض، اًبض، اًجیط،  ذطهب، ًبضًگی ٍ پطتقبل، سیت ٍ ثِ گالثی، آلَظضز یب سیبُ، شلیل، ّلَ، ظضزآلَ، آلجبلَ ٍ گیالس، تَت هیَُ

 طبلجی ذطثعُ ٍ طبلجی، آًبًبس، کیَی، آثویَُ طجیعی ٍ آةٌّسٍاًِ، 
 چبی چبی

 ًَشبثِ هعوَلی ٍ ًَشبثِ ضغیوی ًَشبثِ
 قَُْ تلد قَُْ تلد

 قَُْ شیطیي قَُْ شیطیي
 اقالم غصایی ّبی غصایی گطٍُ

 ثیسکَییت، گع، ثبهیِ، کیک سبزُ، ای کیک ذبهِ شیطیٌی
 آثویَُ صٌعتی، ثستٌی یری، کوپَت، شکالت کبکبئَیی، فبلَزُ، حلَاشکطی، هطثب، شطثت، پشوک، ًجبت، candy، شکط، قٌس قٌسی

 قطٍت ٍ آزاهس پبستیل، لَاشک، چیپس، پفک، قطُ تٌقالت
 شضت هکعیکی، شلِ ظضز، هبقَت، حلَا ،شیط ثطًج، فطًی، غلِ، شیطهَظ زسط

 ظیتَى، ذیبضشَض، تطشی شَضی
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 ها افتهی

 ی نبمیه  نفط اظ افطاز، اطالعبت مطثیش  ثیه پطؾیف    308 ،زض ای  مطبلعه

 ی ثؿبمس ذشضان و زمشاطافیه ضا تىایل وطزنس، ؾپؽ ثعس اظ محبؾجه

و ثیكیاط   800انطغی زضیبفا  هط یه اظ افطاز و حصال ممبزیط واایط اظ  

نفیط   151ظن( و  55مطز و  39نفط اظ اطوگ ثیابض ) 94وبلطی،  4200اظ 

ظن( ثبل  مبنسنس. ثب اؾیافبزگ اظ ضوـ   92مطز و  59ظ اطوگ غیط ثیابض )ا

تحایل عبما ، زو الهشی غصای  غبلت قنبؾیبی  قیس. الهیشی غیصای      

اول )نبؾبلم( ثب مهطال ثبالی اشقت لطمیع، لجنییبت پط یطة، لنیسی،     

قیطی ، آـ اشقت،  ی فشز، نشقبثه، قیطین ، لهشگ تنمالت، زؾط، فؿت

قیسگ،    مطغ، غالت تهفیه قسگ،  بی، ترم  ن  ؾطخظمی آثهشقت، ؾیت

ظمین  و حجشثبت مكرم قیس. الهیشی غیصای  زو  )ؾیبلم( ثیب       ؾیت

 بت، مبویبن، نیبن وبمیل، آ ییل،     مهطال ثبالی مبه ، ؾجعیجبت، میشگ

  طة قنبؾبی  قس.  ذكىجبض، لهشگ تاد و لجنیبت وم

ای  ضا یه اظ الهشهبی غص ثبض عبما  الال  غصای  زض هط ،2 سول 

هیبی غیصای زاضای ثیبض عیبما  موجیت و       زهس. ثطذ  اظ اطوگ نكبن م 

هیبی   ثبقنس. ثیبض عیبما  موجیت ایطوگ     ثطذ  زاضای ثبض عبما  منف  م 

اطفاه زض یه عبمل )الهشی غصای ( معی  ثه معن  اضتجیب    غصای  لطاض

موجت آن اطوگ غصای  و ثبض عبما  منف ، ثه معن  اضتجیب  معىیشؼ آن   

نظط اؾت. هط  یه ثیبض عیبما  ییه ایطوگ       ی  ثب عبمل مشضزاطوگ غصا

ثیكاط ثبقس، ثه معن  ؾهم ثبالتط آن ایطوگ   ،غصای  زض یه فبواشض معی 

غصای  زض آن الهشی غصای  معی  اؾت. ای  زو الهیشی غیصای  غبلیت    

 (.2زهنس ) سول  ول واضیبنؽ ضا تشضی  م  زضنس 8/25مجاش   زض

قیسگ اؾیت.     نكیبن زازگ  3 یسول  اطالعبت زمشاطافیه افطاز زض 

 افیطاز زض  زضنس 4افطاز زض اطوگ ثیابض و  زضنس 5/25 ،طجك ای   سول

 (.3اطوگ ؾبلم اؾاعابل زذبنیبت زاقانس ) سول 

 ،اؾیاعابل زذبنییبت   ی ؾیبثمه  زهس وه افطاز ثیب  نكبن م  4 سول 

 ثطاثیییط  001/0 ،قیییسگ  (، غیییالت تهیییفیهP < 001/0ثطاثیییط ) 24/7

(001/0 > P)،    04/1 ،اؾیس  یطة اقیجب  ( 001/0ثطاثیط > P  اؾییس ،)

 01/1 ،(، حجشثیبت و ویبفئی   P < 001/0ثطاثیط  )  02/3 ، طة تطانؽ

ثیسن   ی و نابیه تشزگ 08/1 ،، زوض واط06/1 ،وظن ،(P < 001/0ثطاثط )

نفطا  ی قبنؽ اثاال ثه ثیابضی ؾنگ ویؿه (P < 001/0ثطاثط ) 37/1تب 

 زهنس.   ضا افعایف م 

نظیط   زاض اظ اذیاالال معنی    ،، ثیی  زو ایطوگ  5اؾیبؼ  یسول   ثط 

 .(P;  001/0هییب و ؾییجعیجبت و ییشز زاضز ) مهییطال حجشثییبت، میییشگ

ایط  ثیكیاط اظ افیطاز     26/28 ،مهطال حجشثبت زض افیطاز ثیایبض   ی میبنه

اط  ثیكیاط اظ افیطاز    77/126 ،مهطال میشگ زض افطاز ؾبلم ی ؾبلم، میبنه

اط  ثیكیاط اظ افیطاز    64/306 ،ثیابض و مهطال ؾجعیجبت زض افطاز ؾبلم

 ثیاییییبض ثییییشز. هاچنییییی ، زضیبفییییت اؾیییییس  ییییطة اقییییجب    

(Saturated fatty acid )SFA،  ( تیطانؽTrans fatty acid) TFA 

زاض ثی  زو ایطوگ و یشز    اذاالال معن  ،مطبلعه و وبفئی  زض افطاز مشضز

 .(P < 001/0طوگ ثیابض ثیكاط اظ اطوگ ؾبلم اؾت )زاضز و زض ا

 

 َای غذایی در الگًَای غذایی معیه بار عاملی گزيٌ .2جديل 

 الگوی غذایی ناسالن الگوی غذایی سالن های غذایی گزوه

 696/0 - گَشت قطهع

 686/0 - 330/0 لجٌیبت پطچطة

 681/0 - هَاز قٌسی

 672/0 - تٌقالت

 664/0 - زسط

 657/0 - فست فَز

 619/0 - 262/0 ًَشبثِ

 471/0 - شیطیٌی

 463/0 - قَُْ شیطیي

 444/0 - آثگَشت

 436/0 - آش گَشتی

 382/0 - 223/0 شسُ ظهیٌی سطخ سیت

 376/0 - چبی

 296/0 258/0 هطغ ترن

 259/0 232/0 ظهیٌی سیت

 - 212/0 577/0 هبّی

 - 576/0 جبت هیَُ

 - 538/0 هبکیبى

 - 245/0 534/0 سجعیجبت

 - 510/0 ًبى کبهل

 - 491/0 آجیل

 - 469/0 شَضی

 200/0 451/0 ذشکجبض

 - 450/0 ذَضشت

 316/0 - 430/0 شسُ غالت تصفیِ

 259/0 - 353/0 حجَثبت

 - 345/0 سَح آشی

 - 335/0 پلَ هرلَط

 - 219/0 چطة لجٌیبت کن

 - 217/0 قَُْ تلد

 جْت سبزُ شسى جسٍل حصف شسًس. 2/0ثبض عبهلی کوتط اظ 

 
 بحث

ثب اؾافبزگ اظ ضوـ تحایل عبما ، زو الهیشی غیصای  غبلیت قنبؾیبی      

قس. الهشی غصای  اول )نبؾبلم( ثب مهطال ثبالی اشقت لطمع، لجنییبت  

 ی فیشز، نشقیبثه، قییطین ، لهیشگ     پط طة، لنسی، تنمالت، زؾط، فؿیت 

قییسگ،  ییبی،   ظمینیی  ؾییطخ قیییطی ، آـ اشقییت، آثهشقییت، ؾیییت
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ظمینی  و حجشثیبت مكیرم قیس.      قسگ، ؾیت  مطغ، غالت تهفیه ترم

الهییشی غییصای  زو  )ؾییبلم( ثییب مهییطال ثییبالی مییبه ، ؾییجعیجبت،  

 بت، مبویبن، نبن وبمیل، آ ییل، ذكیىجبض، لهیشگ تاید و لجنییبت        میشگ

. مهطال الهشی غصای  ؾبلم ثب وبهف قبنؽ اطزیس طة قنبؾبی   وم

 نفطا هاطاگ ثشز. ی هاثاال ثه ثیابضی ؾنگ ویؿ

 

 مطالعٍ اطالعات دمًگزافیک افزاد مًرد .3جديل 

 P سالن بیوار هتغیز

 تعداد )درصد(  تعداد )درصد( 

 7/0 جٌسیت

 59( 1/39) 39( 5/41) هطز

 92( 9/60) 55( 5/58) ظى

 < 001/0 استعوبل زذبًیبت

 6( 0/4) 24( 5/25) ثلِ

 145( 0/96) 70( 5/74) ذیط

 < 001/0 تحصیالت

 8( 3/5) 23( 5/24) اثتسایی

 94( 3/62) 54( 4/57) سیکل ٍ زیپلن

 49( 5/32) 17( 1/18) زاًشگبّی

 06/0 ٍضعیت اقتصبزی

 39( 8/25) 26( 7/27) ضعیف

 91( 3/60) 59( 8/62) هتَسط

 21( 9/13) 9( 6/9) ذَة

 استفبزُ شس. Chi-squareجْت ثطضسی هتغیطّبی کیفی اظ آظهَى 
 

آمیسگ زض ایی  مطبلعیه تیب حیس ظییبزی ثیب          زؾت  الهشی غصای  ثه

 ،هیبی  اظ  اعییت ثعضاؿیبل    الهشهبی غصای  مطبلعبت لجا  ثط ایطوگ 

 . زازمكبثهت نكبن 

بزای بیماران مبتالبٍ  درصد 55اطمیىان  ی وسبت شاوس ي فاصلٍ .4جديل 

 صفزا در بیه عًامل خطز ی سىگ کیسٍ

اطویناى  ی فاصله هتغیز

 درصد 59

نسبت 

 شانس

P 

 < 001/0 24/7 70/2-40/19 سیگبضی ثَزى

 < 001/0 08/1 11/1-05/1 زٍض کوط

 < 001/0 06/1 03/1-08/1 ٍظى

 < 001/0 37/1 53/1-22/1 ثسى ی ًوبیِ تَزُ

 < 001/0 01/1 001/1-002/1 شسُ  غالت تصفیِ

 < 001/0 04/1 072/1-025/1 اسیس چطة اشجبع

 < 001/0 02/3 8/4-9/1 چطة تطاًساسیس 

 < 001/0 01/1 005/1-015/1 کبفئیي

 < 001/0 01/1 005/1-017/1 حجَثبت

 جْت ثطضسی عَاهل ذطط، اظ آًبلیع ضگطسیَى لجستیک استفبزُ شس.

 
Jessri  وRashidkhani قیبهسی  -ای میشضزی  زض تهطان، مطبلعه 

نیفطا زض ثیی     ی هسال الهشی غصای  و ذطط اثاال ثه ؾنگ ویؿه ثب ضا

ظنبن ایطان  انجب  زازنس. زض ای  پػوهف، افطاز ثیابض زض ممبیؿه ثب اطوگ 

ؾط  ؾشاز پبیی ، فعبلیت ثیسن  ویم و مهیطال ثیبالتط انیطغی       قبهس،

هیبی ثؿیبمس ذیشضان، زو الهیشی      ثط اؾبؼ زازگ(. P < 02/0)زاقانس 

ؾبلم و نبؾبلم ثه زؾت آمس وه الهیشی غیصای  ؾیبلم قیبمل مهیطال      

 طة، ضوغی  اییبه ، مغعهیب،      بت، لجنیبت وم كاط ؾجعیجبت، میشگثی

قیشز   غالت وبمل و حجشثبت ثشز وه منجط ثه وبهف ذطط ثیابضی می  

(14/0  ;OR)     الهشی غصای  نبؾبلم قیبمل لجنییبت پط یطة، غیالت .

 ثیشز قسگ،  بی، اشقت لطمع و فطآوضی قسگ و نشقیسن  قییطی     تهفیه

 .(8) (OR ; 77/3بضی زض نظط اطفایه قیس )  عنشان عشامل ذطط ثیا  وه ثه

ؾبلم و نبؾیبلم  زو الهشی غصای   ی فشق، مطبلعهمب، مكبثه  ی زض مطبلعه

 مكرم قس. 

 

 مقایسٍ دریافت مًاد غذایی مصزفی در بیه دي گزيٌ .5جديل 

 * P سالن بیوار هتغیزها

 < 001/0 07/1( 45/0-33/29) 33/29( 05/2-00/88) حجَثبت )گطم(

 < 001/0 73/191( 73/117-28/293) 93/64( 68/38-86/125) ّب )گطم( هیَُ

 < 001/0 55/388. (73/230-88/697) 91/81( 46.30-145.49) سجعیجبت )گطم(

 < 001/0 14/12( 17/18-65/31) 86/36( 45/29-02/53) اسیس چطة اشجبع )گطم(

 < 001/0 41/0( 22/0-85/0) 24/1( 62/0-94/1) اسیس چطة تطاًس )گطم(

 < 001/0 12/44( 53/28-21/98) 87/105( 80/51-98/125) گطم( کبفئیي )هیلی

  بضن اول( میبنه، اعاضـ قسنس.-نشضت ) بضن ؾش  تابم  ماغیطهب ثه

 Mann-Whitneyزاضی ثب اؾافبزگ اظ آظمشن  ؾط  معن  :*
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مهطال حجشثیبت زض   ی حبضط، میبنه ی ثب ای  تفبوت وه زض مطبلعه

اط  ثیكاط اظ افطاز ؾبلم ثشز و مهطال حجشثبت تیب   26/28 ،اطوگ ثیابض

 ءز و  یع از ثطاثط ذطط اثاال ثه ؾنگ ویؿه نیفطا ضا افیعایف می     01/0

تشانیس   ثنسی قس. تفبوت مش یشز می    مشاز غصای  اظ الهشی نبؾبلم طجمه

 غطافییبی  و ؾیجه غیصای      ی ثه زلیل تفبوت زض محل ظنسا ، منطمه

 فطز افطاز  بمعه ثبقس. منحهطثه

ثییه ثطضؾیی  مییشاز غییصای  زض زضمییبن و  Gabyای وییه  زض مطبلعییه

پطزاذاه اؾت، نكیبن زاز   2009نفطا زض ؾبل  ی  اشایطی اظ ؾنگ ویؿه

نیفطا   ی قیش  ثبالتطی اظ ؾنگ ویؿه ، یوه مطز  قیا  و هنسیبن آمطیىب

 (.11زاقانس ) ثه زنجبل مهطال ثبالتط حجشثبت زض ضغیم غصای  ذشز

( و 12) Shaffeو  Stintonی مییطوضی وییه تشؾییط  زضزو مطبلعییه

Marschall  وEinarsson (13 )عنشان ه مهطال حجشثبت ث ،انجب  قس

 فبواشض وبهك  و افعایك  تكىیل ؾنگ نفطاوی قنبذاه قیسگ اؾیت.  

امب هنشظ قشاهس لطع  ثطای اضتجب  و عس  اضتجب  مهطال حجشثیبت ثیب   

یىی  اظ اثیطات    ظییطا نفطا و شز نیساضز،   ی قبنؽ اثاال ثه ؾنگ ویؿه

تنظیم ااشوع ذشن و وبهف واؿاطول ؾط  هؿیت ویه    ،موجت حجشثبت

 تشان نبزیسگ اطفت.  هت اثطات ؾشزمنس آن ضا نا  ای  اظ

عشامل ثب هسال ثطضؾ   Lindseth و Pakای وه تشؾط  زض مطبلعه

 یبل ، فعبلییت فیعیىی      ،هبی نفطاوی انجب  قیس  تكىیل ؾنگ ذطط

)ممبومت ثه انؿشلی ( ذطیط تكیىیل ؾینگ ضا     وم، عس  تحال واشاع

 ی ضاثطییه ،اظ ططفیی  مهییطال الىییل ثییب تكییىیل ؾیینگ افیعایف زازگ و 

زض  ثیط ؾیهبض ثط تكىیل ؾنگ مشضز ثحیث اؾیت و  أمعىشؼ زاقت. ت

 ی وننیسگ  ییه فیبواشض مؿیبعس    ،ؾییهبض  ،ظیبز ی مطبلعبت ثب حجم ناشنه

 ؾییهبض وكییسن تیب     ،حبضیط  ی زض مطبلعیه . (3)ثبقیس   م قنبذاه قسگ 

زهیس. مىبنیؿیم اضتجیب      ثطاثط ذطط اثاال ثه ؾنگ ضا افیعایف می    24/7

 نفطا هنشظ نبمكرم اؾت. ی ؾیهبض ثب ؾنگ ویؿه

Tsai   ای تحییت عنییشان   زض مطبلعییه 2005و هاىییبضان زض ؾییبل

 ی ثه ؾنگ ویؿیه مست اؾیس  طة تطانؽ و ذطط اثاال  زضیبفت طشالن 

میست اظ اؾییس  یطة     نفطا زض مطزان نكبن زازنس، افطازی وه طیشالن  

ثطاثط قبنؽ ثبالتطی ثطای اثیاال ثیه    23/1حسوز  اؾافبزگ وطزنس،تطانؽ 

حبضط زضیبفیت  طثی ،    ی زض مطبلعه(. 14) نفطا زاقانس ی ؾنگ ویؿه

اظ  زاضی ثیكیاط  طشض معن   اؾیس  طة اقجب  و تطانؽ زض اطوگ ثیابض ثه

ثطاثط و  طث  تیطانؽ   04/1( و  طث  اقجب  P < 001/0افطاز ؾبلم ثشز )

   زاز. نفطا ضا افعایف م  ی ثطاثط ذطط اثاال ثه ؾنگ ویؿه 02/3تب 

مكیبهسگ   ،نیفطا  ی ثه ؾنگ ویؿیه  زض الهشی غصای  ثیابضان مجاال

هیبی   هبی حیشان  و  بمس ثیكاط اظ ؾیبیط ضوغی    قس وه مهطال ضوغ 

قیسگ    هبی اقجب  مهطف  اؾت و حا  زض افطاز ؾبلم نیع مهطال ضوغ 

و منبث  مهطف  اؾیس  طة تطانؽ و شز زاقت، امب اظ ططف  ثه زلییل  

تشانییس یییه عبمییل  مهییطال ثییبالی فیجییط زض اییطوگ غیییط ثیاییبض، میی   

ثبعیث ویبهف    ،ثیابضی ثبقس.  شن مهطال فیجط وننسگ اظ ای  پیكهیطی

اظ ططفی  فیجیط محایشل ثیب      قیسگ و تطق  انؿشلی  و ویبهف لیپیشغنع   

هیب زض   افعایف ظمبن عجشض اظ زؾاهبگ ایشاضـ و ثبنیس قیسن ثیب  طثی      

 قشز.  هب م  ایائش ، ثبعث افعایف زف  آن

 ،نیشضت میطوضی انجیب  قیس    ثه  Nehligای وه تشؾط  زض مطبلعه

میشضز ثحیث    هبی نیفطاوی  گنثط تكىیل ؾ نآثیط أمهطال وبفئی  و ت

 زض  ،مطبلعیه زض ایی  اضتجیب     11ویه اظ مجایش  ثطضؾی      طشضی هث ثشز.

 ،هیچ اضتجبط  ثی  مهطال وبفئی  و تكىیل ؾنگ زییسگ نكیس   ،مشضز 4

ثبعث وبهف ضیؿیه تكیىیل    هب مهطال وبفئی  زض ذبنم ،مطبلعه 2زض 

مهطال وبفئی  ثسون زض نظیط ایطفا     ،زیهط ی مطبله 5و زض  قسؾنگ 

 ی زض مطبلعیه  .(15زاز ) می  ضیؿه تكىیل ؾینگ ضا ویبهف    ، نؿیت

 ، مهییطال وییبفئی  زض اییطوگ ثیاییبض ی قییبهسی حبضییط، میبنییه -مییشضز

اط  زض ضوظ ثشز وه  23/44، اط  زض ضوظ و زض اطوگ غیط ثیابض 87/105

( و مهیطال ویبفئی  تیب    P < 001/0زاضی و شز زاقیت )  اضتجب  معن 

 (.P < 001/0زاز ) اثاال ثه ثیابضی ضا افعایف م  ،ثطاثط قبنؽ 01/0

هسال اضتجب   بل   و هاىبضان ثب Radmard ای تشؾط زض مطبلعه

 مییطز و  768وننییسگ ) فییطز قییطوت 1494نییفطا زض  ی و ؾیینگ ویؿییه

نفط اثیاال ثیه ؾینگ     277ؾبل ثب  50-77ؾن   ی ظن( زض محسوزگ 726

مكرم قس وه ثی  ؾ ، محیط زوض وایط، نؿیجت زوض   ، فطان ی ویؿه

زض ظنبن و هاچنی  محیط زوض وایط   ی ثسن  نابیه تشزگ واط ثه ثبؾ  و

نیفطا اضتجیب     ی و نؿجت زوض واط ثه ثبؾ  زض مطزان ثب ؾینگ ویؿیه  

  .(P( )16 < 05/0زاقت )زاضی و شز  معن 

قیىا  ثیب   هیبی   هسال تیأثیط  طثی    و هاىبضان ثب Tsai ی زض مطبلعه

فیطز مجیاال زض ایبلیت ماحیسگ      1117نیفطا زض   ی ذطط تكىیل ؾنگ ویؿیه 

ثطاثیط   29/2مایط تیب    ؾیبنا   102نكبن زازنس وه زوض وایط ثیبالتط اظ    ،آمطیىب

قبنؽ ثیكاطی ثطای اثاال ثه ثیابضی زض ممبیؿه ثب افیطازی ویه زوض واطقیبن    

اییطی محییط    انساظگ ،ماط ثشز، زاقانس. ای  مطبلعه نكبن زاز ؾبنا  86وااط اظ 

ثهایط و   ی وننیسگ  ایطی زوض واط ثه ثبؾ ، پیكهشی  انساظگ  زوض واط نؿجت ثه

 .(17) ؾتانفطا  ی تطی ثطای ذطط تكىیل ؾنگ ویؿه زلیك

ویه   زازنكیبن   ثیشز حبضط  ی مطبلعه ضاؾاب ثب مطبلعه وه هم زض یه

ثطاثیط   08/1ثطاثط و محیط زوض وایط تیب    37/1ثسن  ثبال تب  ی نابیه تشزگ

وای  زض   طیشض  زهس. ثه نفطا ضا افعایف م  ی قبنؽ اثاال ثه ؾنگ ویؿه

 ،نظط مایبثشلیى   هبی احكبی  اظ  طث  ،وظن  اضبفه زاضای افطاز  بق و

 ویه  ثیبالتطی زاضنیس  ( Long-chainتطنس و اؾیسهبی  یطة آظاز )  فعبل

هاچنیی ، ایی  افیطاز ممبومیت ثیه       .احاابل تكىیل ؾنگ ثیكاط اؾیت 

انؿشلی  ثبالتطی زاضنس وه ثه زلیل هبیپطانؿشلینا  و تحطییه انؿیشلی    

ضزووابظ وجسی و اقجب  ثیكیاط   HMG-COAثطای فعبلیت ثیكاط آنعیم 

  هییییبی نایجییییه، افییییعایف ثیییییبن ایطنییییسگ    واؿییییاطول و زض

(Low-density lipoprotein) LDL  ضو،  ایییی  ؾیییت. اظاوجیییسی



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران ساجده فیاض جورشری صفزا يسهیمبتال به سنگ ک بیمارانتعییه الگوهاي غذایی در 

شکسُ پعشکی اصفْبى   389 1401زٍم هطزاز  ی/ ّفت674ِی / شوبضُ 40سبل  –هجلِ زًا

منجط ثه وبهف تحطن نفطاوی و تجا  واؿاطول زض  ،لینا هبیپطانؿش

 .(18، 3) قشز آن م 

حبضط ای  اؾت وه زض ایی  ثطضؾی     ی هبی مطبلعه یى  اظ محسوزیت

منظشض اضظیبث  زضیبفیت    ثؿبمس ذشضان ثه ی نبمه قبهسی اظ پطؾف -مشضزی

زلییل  قسگ اؾت. ای  ضوـ نؿجابً ؾبزگ و ؾطی  اؾت امب ثیه    غصای  اؾافبزگ

زوض،  ی تشانییس زض یییبزآوضی ضغیییم اصقییاه واثؿییاه ثییشزن ثییه حبفظییه میی  

قیست واثؿیاه     آفطی  ثبقس. اظ ططف  نابیج آنبلیع الهشهبی غصای  ثیه  مكىل

هیبی   ایطز و ماى  اؾت تفیبوت  ثطضؾ  لطاض م  ثه  اعیا  اؾت وه مشضز

هیبی    غطافییبی ، نیػاز و فطهنیگ زض  اعییت     ی فطاوان ثطحؿیت منطمیه  

مكیبهسگ قیشز. عیالوگ ثیط ایی ، ضوـ تحاییل عیبما  ثیه عایت           مراا 

ونییس، زاضای  تهییایابت نظییطی یییب اذایییبضی وییه محمییك اترییبش میی      

هیب   هبی  اؾت. هیچ اؾابنساضز طالی  ثیطای تعییی  تعیساز عبمیل     محسوزیت

ضوـ تحایل عبما  و شز نیساضز  هط نیس    اصاضی الهشهب زض )الهشهب( و نب 

ونیس   حل ثطای تعیی  تعساز الهش واه می   ضاگ هبی  ثطای یبفا  ثهاطی  ضوـ

ایطی ثیط مجنیبی تجطثیه و لتیبوت ذیشز محمیك        نهبیت ای  تهایم امب زض

ـ    ایطز. محسوزیت زیهط ثیف اعاضـ نشضت م  زهی    زهی  و ویم ایعاض

حبضط ایی  مكیىل ویبمالً ضفی       ی مشاز غصای  مهطف  اؾت وه زض مطبلعه

 800زضیبفت ویبلطی واایط اظ    ،و هاىبضان Zhou ی قس و ثط اؾبؼ مطبلعه

 .(10) اظ مطبلعه حصال قسنس 4200و ثبالتط اظ 

 گیزی نتیجه

الهشهبی غصای  زض ای  ثیابضان مكرم قیس ویه الهیشی     ی اظ مطبلعه

هبی اقجب  و تطانؽ، حجشثبت و وبفئی  و ؾییهبض   غصای  نبؾبلم ) طث 

 .زهس اثاال ثه ثیابضی ضا افعایف م  قبنؽوكیسن( 

میشگ، ؾجعی، غالت وبمل ) هاچنی ، پیطوی اظ الهشی غصای  ؾبلم

 قیبنؽ تنهیب ثبعیث ویبهف      نه ،و اؾیسهبی  طة اقجب  و تطانؽ وم(

ثاىه اظ تكىیل مجیسز ؾینگ زض    ،قشز نفطا م  ی ثیابضی ؾنگ ویؿه

ونس. زض ای  مطبلعه زضیبفایم وه ثه اظای  مجبضی نفطاوی  اشایطی م 

هیبی میطتجط ثیب     قبنؽ اثاال ثه ثیایبضی  ،ض واطماط افعایف زو هط ؾبنا 

 ثسن   ی نابی تشزگ یه واحس افعایف اظ ططال زیهط، ثطاثط و 08/1 ،آن

 .زهس ثطاثط، قبنؽ اثاال ثه ثیابضی ضا افعایف م  37/1تب 

 

 تشکز و قدردانی

 ی اؾت وه زض وایایه  950332ططح تحمیمبت  ثب وس  ی ای  ممبله نایجه

ثه تهیشیت ضؾییسگ    IR.MUMS.fm.REC.1395.439اذالق ثب وس 

وؾیاه اظ معبونت پػوهك  زانكهبگ عایش  پعقیى  مكیهس     اؾت. ثسی 

قشز. ایی    هبی مبل  و ؾبیط هاىبضان ؾپبؾهعاضی م  ثه  هت حابیت

تحمیمبت  مهیشة زانكیهبگ عایش  پعقیى  مكیهس       ی تحمیك ثب ثشز ه

 .انجب  قس
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Abstract 

Background: Gallstone disease is one of the most common digestive diseases in developed and developing 

countries. Recent studies have expressed evidence in the context of the role of nutrition in the gallstone disease 

etiology. Thus, the main objective of present study was to investigate dietary patterns in patients with gallstone 

among those admitted to Imam Reza hospital in Mashhad (Northeastern Iran).  

Methods: In this case-control study conducted in 2016 in Mashhad, demographic data from of 94 patients with 

gallstones and 151 healthy controls matched for age, gender and socioeconomic variables was gathered via 

interviews and questionnaires. To determine the dietary patterns a valid and reliable 160-item semi-quantitative 

food frequency questionnaire was used. Nutritional software Nut 4 was used to analysis FFQ. Statistical tests and 

questionnaire analysis were performed by Nut 4 software (α = 0.05). 

Findings: Two major dietary patterns were identified: unhealthy (red meat, high-fat dairy, desserts, sugar, 

sweets, fast food, soft drink, snacks, sweet coffee, chowder, tea, fried potatoes, refined grains, egg, legume and 

potato), healthy (fish, fruits, vegetables, whole grains, poultry, nuts, dried fruits, dark coffee and low-fat dairy). 

Weight, waist circumference, and BMI had a direct relationship with gallstone. 

Conclusion: This study showed that unhealthy dietary pattern, the consumption of TFA, SFA, legume and 

coffee, smoking and high body mass index increase the risk of gallstone. Moreover, healthy dietary pattern, rich 

sources of vitamin C, fruits and vegetables do not contribute to gallstone. 
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