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:چکیده

در این طرح ما توانستیم عادات خواب ، وضعیت چربی هاي خون ، BMIو فشار خون را در نمونه اي از مردم 

.قزوین بررسی کنیم 

سال انجام        18تا  10در گروه سنی ) نفر مؤنث 172نفر مذکر ،  166( نفر  338مطالعه اي مقطعی بر روي 

BMIدر این گروه سنجیده شد و عادات خواب آنها با استفاده از  سطح لیپیدهاي سرمی ، فشارخون و. گرفت

.پرسشنامه هاي بین المللی معتبر تعیین گردید

:گروه  3اي سنی مختلف به صورت مجزا تعریف شد و به منظور بررسی آماري به عادات خواب در گروه ه
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.کم خواب ، پر خواب و طبیعی تقسیم شدند

:نتایج

. درصد به چاقی مبتال بودند 7/4درصد افراد به اضافه وزن و 4/10

درصد ، 95باالي صدك   LDL صد در 4/2براي سن و جنس ،  90درصد تري گلیسرید باالي صدك  9/10

.درصد داشتند 5کمتر از صدك   HDL درصد  7/46درصد و  95درصد کلسترول باالي صدك  9/3

.در نگاهی کلی به عادات خواب جامعه دریافتیم که افراد مورد مطالعه اندکی بیشتر از حد طبیعی می خوابند

چه چنین ارتباطی با گر.ارتباط آماري معناداري بین غلظت سرمی تري گلیسرید و عادات خواب مشاهده گردید

.سایر مارکرهاي چربی خون مشاهده نشد

.میلی متر جیوه بود 43/63و فشار خون دیاستولیک  31/103میانگین فشارخون سیستولیک 

.باالتري داشتند BMI  صبح از خواب برمی خیزند به صورت معناداري از سایر افراد  10افرادي که بهد از ساعت

فصل اول
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:مقدمه

 (Syndrome X , Insulin resistance syndrome )    سندرم متابولیک

شامل مجموعه اي از ریسک فاکتورهاست که شانس بیماري هاي عروق کرونر ، حمالت سکته مغزي  این سندرم

.را افزایش می دهد 2و دیابت تیپ 

.بود 1966در سال  Camus متابولیک فعالیت کرده است یکی از نخستین افرادي که در زمینه سندرم

مطرح کرد و مشخصات آن را X سندرم متابولبک را به عنوان سندرم Reaven فردي به نام  1988در سال 

اختالل ماژور  که شامل پنج. و مقاومت به انسولین بیان کردهیپرتنشن ، اختالل در متابولیسم قند و چربی  

:میباشد

انسولین ، اختالل تحمل گلوکز و یا دبابت غیر وابسته به انسولین و دیس چاقی ، فشار خون ، مقاومت به 

.لیپیدمی

:فاکتورها شامل از مهم ترین ریسک. میزان شیوع سندرم متابولیک در جهان روز به روز در حال افزایش است
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.چاقی مرکزي که بدن به شکل سیب در می آید.1

انسولین جهت کنترل قند خون الزم . خ مناسبی به انسولین بدهدمقاومت به انسولین ، که بدن نمی تواند پاس.2

در صورت وجود مقاومت به انسولین سلول ها نمی . د گلوکز به داخل سلول هاي بدن می شوداست و باعث ورو

در نتیجه مقدار انسولین مرتب افزایش پیدا می کند و  .توانند به انسولین پاسخ داده و گلوکز را وارد سلول کنند

در صورت افزایش سطح خونی انسولین و قند ، . ز طرفی میزان قند خون هم همچنان افزایش پیدا می کندا

.عملکرد کلیه تحت تـأثیر قرار گرفته و منجر به افزایش سطح خونی چربی مثل تري گلیسرید می شود

:ریسک فاکتورهاي دیگر شامل 

سن

فاکتورهاي ژنتیکی

تغییرات هورمونی 

بدنیعدم فعالیت 

چاقی شکمی

کودکان چاق بوده و  4- 8% .در ایران شیوع باالیی از چاقی و سندرم متابولیک در کودکان گزارش شده است

مطالعه بر روي نوجوانان با اضافه وزن در ایران نشان می  یک. می باشند مبتال به سندرم متابولیک 10%تقریباً 

ه و تري گلیسرید باال شایع ترین جزء سندرم متابولیک در این آنها مبتال به سندرم متابولیک بود 26.6%دهد که 

)1(.گروه بوده است
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:رم متابولیک در نوجوانان به صورت زیر بیان می شوددطبق تعریف انجمن بین المللی دیابت ، سن

:سال 16تا  10سن 

1. Waist circumference >= 90th

2. TG >=150

3. HDL < 40

4. BP >= 90th

5. FBS >= 100    OR known type 2 Diabetes

:سالگی 18تا  16در سن 

1. Waist circumference >= 94 cm in Boys

                                  >=80 cm in Girls

                  + Two from factors below:

1. TG >=150

2. HDL <40 in Boys

3. HDL <50 in Girls

4. BP >= 130/85

5. FBS >=100       OR known type 2 Diabetes

:آزمایشات الزم جهت تشخیص سندرم متابولیک شامل

اندازه گیري فشارخون

قند خون
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HDL سطح

سطح تري گلیسرید خون

اندازه گیري دورکمر

و بیماري هاي قلبی عروقی می شودو میزان مرگ  2سندرم متابولیک باعث افزایش ریسک دیابت تیپ 

چندین مطالعه در کودکان جهت تعیین شیوع سندرم . افزایش می یابدو میر ناشی از این بیماري ها 

.متابولیک انجام گرفته است

)2()3- 4.(%شیوع کلی سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان نسبت به بالغین نسبتاً پایین است

تا  20بوده است و در جمعیت  7/23%در جمعیت بالغین آمریکا  ATP III ف شیوع آن بر اساس تعری 

. بوده است 7/6%ساله  29

)2(.گزارش شده است 4%و در کودکان سفید پوست  3%سیاه پوست  شیوع آن در کودکان

و سفید  2%و در جمعیت نوجوانان سیاه پوست  5.6%شیوع سندرم متابولیک در نوجوانان اسپانیایی 

.گزارش شده است 4.8% پوست 

اسپانیایی می توانددر ارتباط با شیوع باالي اضافه وزن در این در نوجوانان  شیوع باالتر سندرم متابولیک

. سال گذشته تقریباً دو برابر شده است 10شیوع اضافه وزن در جوانان اسپانیایی در طی . گروه باشد

نوجوانان اسپانیایی در حال حاضر دچار اضافه وزن هستند که این رقم در نوجوانان سفید   %23.4

.می باشد 12.7%پوست 

خاص محیط داخل رحمی و عوامل خطر در سال هاي اول زندگی میتوانند کودك را در معرض  شرایط

در عین حال تغذه ناسالم و سبک غلط زندگی . متابولیک قرار دهد و سندرمخطر چاقی ، پره دیابت 

.ریسک ابتال به این سندرم را افزایش میدهد

.به دیابت یا چاقی می باشد سال مبتال 5میلیون کودك زیر  22گزارش کرد که   WHO  2004در سال 
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به خصوص در کشورهاي توسعه  .بر اساس اطالعات اخیر بروز سندرم متابولیک در حال افزایش است

)2(.یافته که رژیم غذایی و شیوه زندگی به سبک غربی است

بیماري هاي قلبی هدف از تشخیص و شناسایی موارد ابتال به سندرم متابولیک ، کاهش ریسک ابتال به 

و دیابت می باشد که از طریق تغییر در شیوه زندگی و مداخالت دارویی الزم مثالً جهت کنترل 

.فشارخون باال صورت می گیرد

:عوارض سندرم متابولیک شامل

آتروسکلروز

دیابت

سکته قلبی

بیماري هاي کلیوي

کبد چرب

بیماري هاي عروق محیطی

سکته مغزي

(Obesity) چاقی1-1-1

امروزه . چاقی به خصوص چاقی مرکزي ، یکی از مهم ترین ریسک فاکتورهاي سندرم متابولیک است

.مسأله چاقی به عنوان یکی از مشکالت بهداشت عمومی مطرح می باشد
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این میزان در . سال گذشته به صورت هشداردهنده اي در حال افزایش است 20شیوع چاقی در طی  

سال در انگلستان و از  10در عرض   2.8%به  2%سال ، و از  29در طی  3.8%به  2.7%ایاالت متحده  از 

.سال در برزیل رسیده است 23در عرض  3.6%به  3.4سال در استرالیا و از  10در عرض  4.6%به  3.4

سال در ژاپن  26در عرض  2.5%به  2.3سال در چین ، از  10در عرض  1.4به  1.1در آسیا جاقی از 

رسیده  3.8%سال به  6سال ، در غنا در عرض  18در عرض  3.9%در آفریقا و نیز مصر ، به . استرسیده 

. است تغییر 10%به 5%سال اخیر این میزان از  10حتی در ژاپن نیز در . است

که احتماالً این در کشورهاي توسعه یافته شهروندان فقیر داراي استعداد پذیرش چاقی باالیی هستند

.وط به عادات تغذیه ناسالم و فرصت محدود فعالیت فیزیکی می باشداستعداد مرب

که احتماالً . در عوض در کشورهاي در حال توسعه، چاقی در طبقات باالي جامعه متداول می باشد

.مربوط به  تحوالت شیوه زندگی غربی با ژیم غذایی پر انرژي متشکل از چربی و قند باال می باشد

است  این روش مفهوم مشترکی. درمان چاقی به خصوص در کودکان است اصالح روش زندگی اساس

که بر پایه مطالعات اثبات شده از تأثیر روش زندگی در یک گروه دست چین شده از کودکان چاق به 

)3(.دست آمده است

تشخیص زودهنگام کودکانی که مبتال به سندرم متابولیک می باشند و در معرض بروز دیابت تیپ دو و 

.بیماري قلبی عروقی در آینده هستند اهمیت باالیی دارد

، دیابت حاملگی مادر ، وزن کم داخل رحمی و دوران شبرخوارگی  شرایط محیطی، از جمله زندگی

تولد،نحوه شیردهی و فاکتور هاي ژنتیکی و اجتماعی ، همگی باعث افزایش خطر ابتالي کودك در 

.دیابت و سندرم متابولیک می شود آینده به چاقی ، اختالل تحمل گلوکز ،

.چاقی ریسک فاکتوري براي بیماري هاي قلبی و عروقی است

IDFتعریف جدیدي از سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان مطرح کرده که به صورت تعدیل 

.سندرم متابولیک در بالغین است شده ي
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براي نمونه یک مطالعه انجام شده بر روي . نتایج بر اساس معیارهاي مختلف قابل مقایسه با هم نیستند

برآورد کرده است در حالیکه بر اساس  12%شیوع سندرم متابولیک را  ATP III نوجوانان بر اساس 

را تعدیل کرده است شیوع سندرم متابولیک  ATP III معیارهايکه   NHANES III ي معیارها 

. عنوان شده است %10 

فاکتور پیش بینی کننده جهت  دور کمر در کودکان یک. تعاریف زیادي از چاقی در کودکان وجود دارد

.مقاومت به انسولین ، چربی خون و فشار خون است

 چندین مطالعه انجام شده در زمینه بررسی شیوع سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان تا کنون 

. براي دور کمر در نظر گرفته اند cut off نقطهرا به عنوان  90صدك 

IDF 15تا  10سال ،  9تا  6که کودکان ، نوجوانان و بالغین را به صورت گروه سنی  در تعریف جدید 

.سال تعریف کرده است ، چاقی شکمی اصلی ترین جزء سندرم متابولیک است 16باالي  سال  و

. در این گروه سنی اطالعات محدودي وجود داردسال از این تعریف خارج شده اند زیرا  6کودکان زیر 

البته کودکانی که سابقه خانوادگی مثبت از دیابت تیپ دو، دیس لیپیدمی ، بیماري هاي قلبی عروقی ، 

.ندسال هم باید مورد توجه قرار گیر 6فشارخون باال و چاقی دارند در گروه سنی زیر 

سطح چربی هاي خون ، حساسیت به انسولین و توزیع چربی بدن با افزایش سن و تغییرات فشار خون ،

.بلوغ تغییر می کند

.سال استفاده شود 16براي بالغین می تواند در مورد نوجوانان باالي   IDF معیارهاي

)5(.دیابت الزم استتحقیقات بیشتري جهت تعیین معیارهاي سندرم متابولیک و تعیین ریسک بروز 

اگر شیوع چاقی . است و در حال افزایش می باشد 25- 30%ر جوامع غربی شیوع چاقی حدود در اکث

بالغین آمریکایی مبتال به  100%،  2230سال گذشته به افزایش خود ادامه دهد در سال  10همانند 

.چاقی خواهند بود
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فعال علت اصلی در پیشرفت و افزایش سریع  شواهد اخیر بیان می کنند که شیوه زندگی مدرن و غیر

مشخصه ي اصلی چاقی در ارتباط با سندرم متابولیک ظاهر . رشد چاقی در بسیاري از جوامع است

.آندرویید یا چاقی شکمی است

نقش ژنتیک در چاقی . هر دو فاکتور ژنتیک و محیط در ایجاد چاقی و توزیع چربی بدن نقش دارد

.تپیشنهاد شده اس %90-20

. مشکل ناشی از خوردن زیاد یعنی اختالل اولیه در دریافت انرژي است به طور کالسیک چاقی یک

.برخی شواهد نشان می دهد که چاقی بیشتر ناشی از مصرف کم انرژي است تا خوردن بیش از حد

:فشار خون  2-1-1

حوامع غربی درگیر کرده  افراد را در بسیاري از%  30تا  15هایپرتنشن مشکل بزرگی است که تقریباً 

.اکثریت آنها مبتال به هایپرتنشن خفیف هستند و نیازي به درمان دارویی ندارند . است

، در هر گروه سنی ، مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که افرادي که از نظر فیزیکی فعال هستند 

.هایپرتنشن در آنها کمتر بروز می کند 

.وادث عروق مغزي یا حمالت قلبی است در مورد فشار خون ترس از ح

:دیس لیپیدمی 3-1-1

LDLو سطح پایین  سطح بااليدیس لیپیدمی مرتبط با سندرم متابولیک با افزایش تري گلیسرید 

.، مشخص می شود HDL

،LDL از سطح پایین تري مطابق مطالعات اخیر اشخاصی که فعالیت فیزیکی باالتري دارند

.دارند   VLDL و   HDL تري گلیسرید و سطح باالتري از
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کودك غالباً سفید  244نتایج مطالعه ي کوهورتی را که بر روي   �گروهی دیگر  � 2011در سال 

و آنها در این مطالعه به بررسی رابطه ي مدت زمان خواب با   .منتشر ساختند  ،پوست انجام داده بودند

با رسیدند که کاهش زمان خواب در اوایل کودکی در نهایت به این نتیجهچربی بدن کودکان پرداختند و

BMIبه افزایش در توده چربی بدن  این افزایش در . در هر دو جنس مرتبط است  BMI  افزایش

) 5(.مربوط می شود 

کودك و  2053در   �تأثیر مدت زمان خواب را بر چاقی  و پروفایل چربی � 2011در سال ،همچنین  

 آنها نیز به ارتباط کاهش زمان خواب با افزایش بروز . ساله ي هنگ کنگی ارزیابی کردند 6-20نوجوان 

) 6(.پی بردند LDL وچاقی  و افزایش سطح سرمی کلسترول تام 

تیجه گیري شد ن پرداخته شد وارتباط مدت زمان خواب و سندرم متابولیک  ي دیگري نیز بهدر مقاله 

کاهش و افزایش مدت زمان خواب با افزایش خطر سندرم  �سال  60که در جمعیت کره اي کمتر از 

 7کمترین خطر سندرم متابولیک مربوط به افرادي می شد که   �از طرفی . متابولیک همراه است

) 7(.ساعت می خوابیدند

) 8(.مشابهی در این خصوص حاصل شده استدر مطالعات مشابهی که در ایران انجام شده است ، نتایج 

(Sleep) :خواب 4-1-1

خواب قسمتی مهم و ضروري در زندگی روزمره ي ماست و اختالل آن می تواند در اثر تداخل عوامل 

.بیولوژیک و فیزیولوژیک بدن ما باشد

اختالالت متابولیک این اعتقاد وجود دارد که اختالل در خواب می تواند منجر به می تواند منجر به 

.شود



21

زمان کوتاه و کیفیت نا مناسب خواب می تواند اثرات مضر و مخربی در متابولیسم و پروسه هاي 

آپنه انسدادي خواب بیماري . هورمونی داشته و منجر به افزایش ریسک بیماري هاي قلبی عروقی گردد

منجر به هیپوکسی متناوب و از  هوایی در حین خواب اتفاق می افتد ومزمنی است که انسداد راهاي 

خواب نامناسب فعالیت سمپاتیک را افزایش می دهد و باعث ایجاد .خواب پریدن هاي مکرر می شود

.التهاب سیستمیک و آسیب اندوتلیال می شود

تحقیقات جالبی .آپنه انسدادي خواب به طور مستقل باعث افزایش ریسک بیماري هاي کرونر شده است

.خواب و سندرم متابولیک صورت گرفته است در زمینه ارتباط

هیپرتنشن ، مقاومت به انسولین و : مجموعه عواملی که منجر به اختالل متابولیک می شوند شامل 

.دیس لیپیدمی است که در مجموع باعث ایجاد آترواسکلروز می شوند

متابولیک می شود  مسیر پاتولوژیک یا مکانیسمی که منجر به ارتباط آپنه انسدادي خواب و سندرم

) 9(.هنوز شناخته نشده است

افرادي که زمان خواب طوالنی یا کوتاه دارند بیشتر از سایرین در معرض سندرم متابولیک و مجموعه 

.اختالالتی هستند که منجر به افزایش خطر بیماري هاي قلبی عروقی می شود

سال انجام شد، مشخص  50تا  30سنی  نفر در بازه 1214در مطالعه اي که در شهر پیتزبورگ بر روي 

.بیشتر است 45%اه گردید که خطر وجود سندرم متابولیک در افراد با ساعت خواب طوالنی یا کوت

افراد ساعت خواب باالي  8%در حالی که تنها .ساعت داشتند 6گروه مطالعه ساعت خواب کمتر از  %20

ساعت در شب می  6در افرادي که کمتر از به طور متوسط شیوع سندرم متابولیک . ساعت داشتند 8

.ساعت می خوابیدند 8تا  6خوابیدند دو برابر افرادي بود که بین 

) 10(.ساعت را توصیه کرده بود 8تا  7در این مطالعه ، نویسنده خواب بین 
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. در کشورهاي آسیاي جنوبی ریسک فاکتورهاي زیادي براي بیماري هاي قلبی عروقی وجود دارد

لذا همه ي برنامه ریزي ها می .متأسفانه این ریسک فاکتورها از سنین خیلی پایین شروع می شوند

) 11(.بایست در خصوص افزایش آگاهی و نحوه جلوگیري از آنها در سنین کودکی تمرکز یابند

بت نوع در کودکان مبتال به سندرم متابولیک احتمال سکته مغزي دو تا سه برابر و احتمال ابتال به دیا

.دو ، پنج برابر بیشتر از افراد نرمال است

 10%طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی . ضالت قرن حاضر چاقی و اضافه وزن می باشدعیکی از م

) 12(.سال میتال به چاقی یا اضافه وزن می باشند 17تا  5کودکان 

) 13(.استرسیده  1997در سال  12%به  1991در سال  8%در چین شیوع چاقی از 

معموالً سطح لیپیدهاي خون در بیمارانی که ریسک فاکتور مثبت از نظر سابقه فامیلی بیماري هاي 

قلبی عروقی ، چاقی و پرفشاري خون دارند ویا تغذیه و فعالیت فیزیکی نامناسب دارند سنجیده می 

.شود

اسبی در کودکان براي انداره گیري دور شکم ، قند خون ،فشار خون و چربی ،وسیله غربالگري من

) 14(.ابولیک به شمار می آیندتسندرم م

تغییر سبک زندگی ، حفظ وزن نرمال نسبت به .مقاومت به انسولین در کودکان آسیایی شایع تر است

دارو درمانی به ندرت لزوم پیدا می . سن و افزایش فعالیت هاي بدنی تنها استراتژي هاي مهم هستند

) 16(.کند

اهمیت موضوع و شیوع باالي بیماري هاي غیر واگیر در قزوین ، این  مطالعه به جمع آوري با توجه به 

.اطالعات اولیه براي تهیه ي راهکارهاي ارتقاء سالمت و بهداشت کودکان کمک می کند

:بیان مسئله-2-1
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به تنهایی می تواند  منجر به بسیاري  چاقی. جوامع غربی وجود داشته و در حال افزایش است%25- 35چاقی در 

و حتی برخی از ) از جمله استئوآرتریت(اسکلتی  -عضالنی  ،دیابت  ،قلبی عروقی : از بیماري ها از جمله 

بر اساس نتایج حاصل از مطالعه کاسپین در سال  )17(.شود ،پستان و کولون ،سرطان آندومتر : بدخیمی ها مثل

درصد است و تفاوت قابل مالحظه اي بین دختر و پسر  4.5سال ایرانی  6-18 شیوع چاقی  در اطفال ، 2007

  )18(وجود ندارد

در ایجاد  ،به عنوان عامل خطر مهمی )  HDLکاهش ،  LDLافزایش ،  TGافزایش (دیس لیپیدمی

ناشی از  سکته مغزي و فشارخون باال  شناخته می شود و خطر ناتوانی ،بیماري هاي قلبی عروقی  ،آترواسکلروز 

  )19 -21(.بیماري عروقی قلب را افزایش می دهد

فشار ، )23( چاقی ،)22(در سال هاي اخیر ارتباط مشابهی بین مدت زمان خواب و خطر ناشی از دیابت شیرین

  .مشخص شده است ، )26(و آترواسکلروز  )25(بیماري هاي عروقی قلب  ،)24(خون 

  )27-30(.خواب و افزایش خطر مرگ و میر پی برده شدبه ارتباط مدت زمان  1960در اواخر دهه 

  )31(.اختالل در خواب در اثر تداخل عوامل بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بدن می تواند سبب چاقی شود

منطقی است که براي پیشگیري از  ،با توجه به شیوع چاقی در ایران و اثر آن بر رشد کودکان در سالهاي آینده

  .رفتارهاي پرخطر مرتبط با چاقی و سطح سرمی لبپیدها را شناخته و در تغییر آنها بکوشیم ،بیماري هاي فوق 

رابطه ي معناداري میان کاهش مدت زمان خواب و  ،انجام شد 2008در مطالعه ي متاآنالیزي که در سال 

  )32(. در جمعیت اطفال و بزرگسال مشاهده شد BMIافزایش 

و  ،ارتباط محکمی را میان کاهش مدت زمان خواب و چاقی  در همان سن، 2008همچنین مطالعه اي در سال 

  )33(.البته با افزایش سن این ارتباط کمرنگ تر می شد. نیز در بزرگسالی نشان داد

  )34(.به نتایج مشابهی دست یافته شد  2009همچنین در سال 

کودك غالباً سفید پوست انجام  244نتایج مطالعه ي کوهورتی را که بر روي   ،گروهی دیگر  ، 2011در سال 

و چربی بدن   BMIآنها در این مطالعه به بررسی رابطه ي مدت زمان خواب با . منتشر ساختند   ،داده بودند 
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  ،کودکی  کودکان پرداخته بودند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که کاهش مدت زمان خواب در اوایل دوران

به افزایش توده ي چربی بدن مربوط  ، BMIو این افزایش در. در هر دو جنس مرتبط است  BMIبا افزایش 

)35(.می شود

کودك و نوجوان  2053در   ،تأثیر مدت زمان خواب را بر چاقی  و پروفایل چربی ، 2011در سال ،همچنین 

رتباط کاهش زمان خواب با افزایش بروز چاقی  و افزایش آنها نیز به ا. ساله ي هنگ کنگی ارزیابی کردند 20-6

  )36(.پی بردند  LDLسطح سرمی کلسترول تام و 

بیان شد که هیچ گونه ارتباط قابل مالحظه اي بین مدت زمان خواب و سطح لیپید و  ،  1999در سال 

مطالعه تنها متشکل از  جامعه آماري این ،گرچه .لیپوپروتئین هاي سرمی در میان مردان ژاپنی وجود ندارد

  )37(.کارمندان کارخانه اي می شد که همگی مردان میان سال ژاپنی بودند

توسط وزارت بهداشت  2003مطالعه دیگري با استفاده از اطالعات گسترده اي که در سال  ،  2008در سال 

 Uبه ارتباطی  ،) زن  2329 ،مرد   1666(موردي  3995در این مطالعه ي .انجام شد،ژاپن منتشر شده بود 

تنها در ،سرم   HDLسرم ونیز مدت زمان خواب و کاهش  TGبین مدت زمان خواب و افزایش  ،شکل  

  )38(.جمعیت زنان پی برده شد

نتیجه گیري  ،در مورد ارتباط مدت زمان خواب و سندرم متابولیک انتشار یافت  2008در مقاله اي که در سال 

کاهش و افزایش مدت زمان خواب با افزایش خطر سندرم  ،سال  60اي کمتر از شد که در جمعیت کره 

ساعت می  7کمترین خطر سندرم متابولیک مربوط به افرادي می شد که   ،از طرفی . متابولیک همراه است

  )39(.خوابیدند

سیدند که افرادي که در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است که در یکی از آنها به این نتیجه ر

ساعت می خوابند در معرض ابتالیبیشتر به  7-8در مقایسه با افرادي که  ،ساعت خواب شبانه دارند  5کمتر از 

افزایش مدت زمان  ،این مطالعه بر خالف مطالعات مشابه در خارج از کشور  )40(.سندرم متابولیک قرار دارند

  .خواب را جزء عوامل خطر ابتال به سندرم متابولیک نمی داند
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کودکان و نوجوانان ساعات خواب و بیداري غیرمعمـول  ،با توجه به مطالعات قبلی دکتر جلیل القدر و همکارانش

ن مطالعـه بـراي   لذا  ایـ .و کمتر از حد طبیعی براي سن دارند و بسیاري از آنان دچار محرومیت از خواب هستند

  .ساله منطقه مینودر با چاقی و لیپیدهاي سرمی آنان طراحی شد 10-18ارزیابی رابطه خواب افراد 

:(Objective and Hypothesis) اهداف و فرضیات  -3-1

:(General Objective) هدف اصلی طرح -1-3-1  

 ساله10- 18و نوجوانان  در کودکان�پارامترهاي سندرم متابولیک با مدت زمان خواب  ارتباط  تعیین

.92-1391شهر قزوین ،منطقه مینودر

 : (Specific Objectives) اهداف فرعی  2-3-1

ساله ي منطقه مینودر قزوین 10-18تعیین فراوانی نسبی مدت زمان خواب در کودکان .1

ساله ي منطقه مینودر قزوین 10-18تعیین فراوانی نسبی دیس لیپیدمی در کودکان .2

ساله ي منطقه مینودر قزوین 10-18تعیین فراوانی نسبی چاقی در کودکان .3
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ساله ي منطقـه مینـودر    10-18تعیین فراوانی نسبی فشار خون سیستولی و دیاستولی در کودکان .4

قزوین

ساله ي منطقه مینودر قزوین 10-18در کودکان  دیابتتعیین فراوانی نسبی .5

  

ساله ي منطقه مینودر 10-18قی در کودکان تعیین ارتباط طول مدت خواب با چا.6

ساله ي منطقه مینودر 10-18تعیین ارتباط طول مدت خواب با لیپیدهاي سرمی در کودکان .7

  

ساله ي منطقه مینودر 10-18در کودکان فشار خون تعیین ارتباط طول مدت خواب با .8

  

منطقه مینودرساله ي  10-18در کودکان  قند خونتعیین ارتباط طول مدت خواب با .9

  ساله ي منطقه مینودر قزوین 10-18مقایسه طول مدت خواب کودکان چاق و غیر چاق .10

:(Applied Objective) اهداف کابردي 3-3-1

استفاده از نتایج مطالعه براي ارائه راهکارهاي مداخله اي به منظور ارتقاء کیفیت سالمت و پیشگیري از 

.مسري جامعهبسیاري از بیماري هاي مزمن غیر 
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:یا سؤال هاي پژوهش   (Hypothesis) فرضیه ها  -4-3-1

ساله ي منطقه مینودر قزوین چگونه است؟ 10- 18فراوانی نسبی مدت زمان خواب در کودکان .1

ساله ي منطقه مینودر قزوین چگونه است؟ 10-18فراوانی نسبی دیس لیپیدمی در کودکان .2

ساله ي منطقه مینودر قزوین چگونه است؟ 10- 18فراوانی نسبی چاقی در کودکان .3

ساله ي منطقه مینودر قزوین چگونه است؟ 10-18در کودکان  دیابتفراوانی نسبی .4

.ساله ي منطقه مینودر ارتباط دارد 10-18طول مدت خواب با چاقی در کودکان .5

.ارتباط داردساله ي منطقه مینودر  10-18طول مدت خواب با لیپیدهاي سرمی در کودکان .6

.ساله ي منطقه مینودر ارتباط دارد 10- 18در کودکان  قند خونطول مدت خواب با .7

.ساله ي منطقه مینودر قزوین متفاوت است 10-18طول مدت خواب کودکان چاق و غیر چاق .8
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فصل دوم
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: بررسی متون -1-2

تا  4کودك  5103که بررروي  2007در مطالعه ي انجام شده توسط سازمان دیابت و تغذیه در سال . 1

اضافه وزن %6/13،   (BMI >95th) مبتال به چاقی % 6انجام شد ، ساله آرژانتین  13 

.نرمال داشتند   BMI 85th) 80%و   < BMI < 95th )

گزارش شد و همچنین ارتباط معناداري بین اضافه وزن ، چاقی و سندرم % 9.9شیوع سندرم متابولیک 

کودکان  6%کودکان با اضافه وزن و  2/22%کودکان چاق و  31% به طوري که . متابولیک وجود داشت

 )41( (p < 0.01) .نرمال ، مبتال به سندرم متابولیک بودند   BMI با

ساله مبتال به اضافه  17تا  5کودکان % 10،  2004سازمان بهداشت جهانی در سال طبق گزارش  .2

)42(.وزن یا چاقی هستند

به چاپ  2006در مطالعه ي انجام شده در چین که در مجله بین المللی چاقی کودکان در سال .3

.رسیده است 1997در سال % 12، به  1991در سال % 8رسیده است ، شیوع چاقی از 

ن غذاهاي نامناسب ، میان وعده ها و کاهش تحرك به عنوان عوامل اصلی در ایجاد چاقی کودکان خورد

)43(.معرفی شده اند

چاقی در .، اثرات چاقی در کودکان بررسی شده است 2011در مطاللعه اي در آمریکا در سال  .4

می توانند در اثر چاقی در در این مطالعه برخی بیماري ها که . کودکان شیوع باالیی پیدا کرده است 

.کودکان ایجاد شوند نام برده شده است
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دیابت شیرین نوع دو ، آسیب سلول هاي بتاي پانکراس و وابستگی به انسولین متعاقب آن ، شیوع باالي 

کبد چرب در کودکان و عوارض متعاقب آن مانند هپاتیت و حتی سیروز در کودکی می تواند ایجاد 

.گردد

به چاقی مرکزي در معرض سندرم متابولیک ، مقاومت به انسولین هایپرتنشن و دیس  کودکان مبتال

هایپرآندروژنیسم ، اختالالت خواب و انواع مختلفی از بیماري هاي ارتوپدي می . لیپیدمی می باشند

)44( .تواند در کودکان چاق ایجاد گردد

افراد % 2.1افراد مذکر و % 6.1مریکایی ،بر روي کودکان آ 2004در یک مطالعه ي انجام شده در سال  .5

و % 21احتمال وجود حداقل یک مورد از شاخه هاي تشخیصی .مؤنث مبتال به سندرم متابولیک بوده اند

)45(.شایع ترین مشکل در این بررسی هیپرتري گلیسریدمی بود.است% 14.2احتمال وجود دو مورد 

% 11ساله انجام شده بود ،  14تا  7کودك  1844در چین که بر روي  2010در مطالعه اي در سال 

در افراد % 33.1مه  بود% 6.6شیوع سندرم متابولیک .مبتال به چاقی بودند% 7.2اضافه وزن داشتند و 

.در افراد با وزن نرمال بود% 2.3در افراد داراي اضافه وزن و % 20.5چاق و 

ه هایی براي مقابلهو برنامبا سندرم متابولیک ارتباط کامالً مشخصی دارد   BMI این مطالعه نشان داد که

)46(.با چاقی کودکان چینی باید اجرا گردد 

در آسیا نسبت به اروپا پایین گزارش شده است ،  WHO  اگرچه شیوع چاقی بر اساس گزارشات.7 

.ولی سندرم متابولیک به عنوان یک معضل در حال پیشرفت می باشد

،از سندرم متابولیک داریم ،  ATP III بر اساس تعریف  2005تا  2001در مقاالت زیادي که از سال 

، چین ، تایوان ، 2005طبق مطالعات سال . شیوع باالیی از سندرم متابولیک باال گزارش شده است

.از این سندرم را گزارش کرده اند% 15تا  10هنگ کنگ و تایلند شیوع مشابهی در حدود 

شیوع این سندرم در ایران و ترکیه، .گزارش شده است% 5و در حدود  در جنوب چین این رقم پایین تر   

و شیوع پایین  BMI با وجود میانگین پایین. در میان دختران شایع تر می باشد  و مشابه آمریکا است 
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چاقی در آسیاي جنوبی و شرقی، شیوع سندرم متابولیک در این مناطف به صورت غیر معمول

)47(.باال است 

مطالعات مختلف در ایران از جمله مطالعه ي کاسپین در اصفهان نمایانگر افزایش چاقی در ایران .. 8

)48(.است% 14و شیوع سندرم متابولیک در ایران حدود .است

) دختر 1623پسر و  1413(ساله  19تا  10نوجوان  3036در تهران در میان  2006تحقیقی در سال .9

.تعریف شد   ATP III  سندرم متابولیک بر اساس کرایتریاي . متابولیک بررسی شدشیوع سندرم  

:مورد از موارد زیر تعریف شد 3سندرم متابولیک به صورت 

براي سن و جنس                                       90th= >دور کمر.1

براي سن و جنس                                  90th =>فشار خون .2

                                  BP>=130/85

HDL<=40 3.

TG>=110 4.

FBS >=110 5.

:نتایج به صورت زیر گزارش شد

جمعیت یک یا بیشتر از یک مورد ریسک فاکتور % 9/68.جمعیت هیچ ریسک فاکتوري نداشتند% 1/31

.مبتال به سندرم متابولیک بودند% 1/10، دو یا بیشتر و % 34.داشتند

این سندرم در نوجوانانی که سابقه خانوادگی دیابت .هیچ تفاوتی در شیوع سندرم متابولیک مشاهده نشد

.داشتند شایع تر بود

.این سندرم در نوجوانان با اضافه وزن شایع تر از افرادي که وزن نرمال داشتند ، بود

باال کمترین شیوع را  FBS در حالی که . باال شایع ترین ریسک فاکتورها بودند  TG   پایین و HDL
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.داشت 

باالرا نسبت به  TG پایین و   HDL ، افراد با سابقه ي خانوادگی دیابت ، میزان باالتري از چاقی شکمی

.خانوادگی دیابت نشان دادندافراد بدون سابقه 

این مطالعه اولین .ک در نوجوانان ایرانی استاین مطالعه نشان دهنده ي شیوع باالي سندرم متابولی

.مطالعه در زمینه ي بررسی شیوع سندرم متابولیک در نوجوانان ایرانی و خاورمیانه است

.نوجوانان با اضافه وزن کرایتریاي سندرم متابولیک را پر می کردند% 42تمام نوجوانان و % 10تقریباً 

.رم متابولیک در نوجوانان ایرانی صورت گرفته استتعداد اندکی مطالعه در زمینه ي شیوع سند.

، شیوع سندرم متابولیک و فاکتورهاي مؤثر بر آن در  2009در بررسی دیگري در مشهد در سال .10

ساله توسط  17تا  15دختر  622اطالعات مربوط به .ساله دختر بررسی شد 17تا 15نوجوانان 

.یوشیمی اندازه گیري گردیدفشار خون و آزمایشات ب.پرسشنامه جمع آوري شد

    اضافه وزن به عنوان یک انحراف معیار باالتر و چاقی به عنوان دو انحراف معیار باالتر از متوسط براي 

.تعریف شد  ATP III سندرم متابولیک نیز بر اساس کرایتریاي .تعریف شد .سن و جنس  تعریف گردید

1.Waist circumference>=90th

2.BP>=90th

3.TG>90th

4.HDL <=37
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5.FBS >=100

:نتایج بدست آمده به صورت زیر بود.مورد یا بیشتر در تعریف سندرم متابولیک قرار می گیرد 3داشتن 

دور % 9.5داشتند و  90دورکمر باالتر از صدك % 3.7.مبتال به چاقی بودند% 3.4دچار اضافه وزن بودند و % 14.6

هایپرتنشن سیستولی و هایپرتنشن .هیپرتنشن دیاستولی ایزوله داشتند% 24.سانتیمتر داشتند 80کمر بیشتر از 

.بود% 1/6و 2/7در کل به ترتیب 

.گزارش شد % 60پایین در   HDL . دیده شدجمعیت نوجوان % 5/24هایپرتري گلیسریدمی در 

افراد %  1/45برآورد شد که %  5/6شیوع سندرم متابولیک .آنها گزارش شد% 16.7به عالوه هایپرگلیسمی در 

.چاق کرایتریاي سندرم متابولیک را داشتند 

تقریباً نیمی از .موارد وجود داشت% 2/45یک کرایتریا در .هیچ یک از کرایتریا را نداشتند% 2/17در این مطالعه 

نوجوانان در این مطالعه حداقل یک اختالل متابولیک داشتند و در ریسک ابتال به سندرم متابولیک در آینده 

.هستند

دور کمر افزایش در  .کرایتریاي سندرم را داشتند 3و 2به ترتیب % 6.5و % 30.3همچنین در این مطالعه  

(p<0.001) .ایش قابل مالحظه در سندرم متابولیک گردیدباعث افز  BMI یا

سطح اقتصادي باالي خانواده ، تاریخچه پزشکی والدین و عادات غذایی به خصوص مصرف باالي کربوهیدرات 

)49(.فاکتورهاي تأثیر گذار در شیوع سندرم متابولیک بودند

نوجوانان را گرفتار %  10تا  4در اسپانیا مشخص شد ، که سندرم متابولیک  2007در مطالعه اي در سال .11
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در این مطالعه ارتباط .اضافه وزن، جنس مذکر و نژاد اسپانیایی است: ریسک فاکتورهاي آن شامل .کرده است

.بررسی شد 14تا 13نوجوان در سن  270سندرم متابولیک و اختالل خواب در میان 

آنها بدون وجود % 16.آنها سندرم متابولیک داشتند% 59کودکان با اختالل خواب ، اضافه وزن داشتند و % 70

.اختالل خواب مبتال به این سندرم بودند

عناداري با مرابطه ) شامل کافی نبودن طول مدت خواب (همچنین در این مطالعه ثابت شد که اختالل در خواب 

)50(.باالي انسولین ناشتا دارد پایین و سطح  HDL ، ایجاد هیپرتنشن

گزارش شد و ارتباط معناداري بین سندرم % 22بر روي جمعیت بالغ  2008در مطالعه اي در سال .12 

.متابولیک و طول زمان خواب وجود دارد

میزان سندرم متابولیک .هم افزایش و هم کاهش مدت زمان خواب می تواند بروز سندرم متابولیک را افزیش دهد

.افزایش دارد% 45) ساعت 8تا 7(در افراد با طول مدت خواب کم یا زیاد نسبت به افراد با خواب نرمال

انجام شده است ، رابطه  2010سال در چین در سال  50فرد باالي  29310در مطالعه ي دیگري که بر روي .13

ي طول مدت خواب با سندرم متابولیک مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که هم زمان کوتاه 

، ارتباط معناداري با افزایش سندرم ) ساعت  8بیش تر از ( و هم زمان طوالنی خواب ) ساعت  6کمتر از (خواب

)51(.متابولیک دارند

انجام شد فعالیت فیزیکی آنها  2011سال در  69تا  19نفر در سن  4356در مطالعه اي در ژاپن که بر روي .14

.پر شد   IPAQ(International Physical Activity Questions) پرسشنامه بین المللی
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:جز تعریف شد 4سندرم متابولیک در آنها بر اساس داشتن 

1. Diastolic BP>=85 or Systolic BP>=130 mmHg

2. HDL <40 or TG>= 150

3. FBS >=110   BS after 8h postprandial >=140

4. BMI >=25 kg/m2

.ساعت می خوابیدند 6 ، کمتر از%) 15.6(نفر  680در میان این افراد 

زمان کوتاه خواب به طور مستقل و بدون ارتباط با سایر عادات زندگی ارتباط معناداري با سندرم 

(p<0.001) .متابولیک داشت 

)52(.چاقی نیز ارتباط معناداري با سندرم متابولیک داشت

ساله ، وزن ، قد  17تا  12کودك  655در آمریکا در میان   2010در یک تحقیق انجام شده در سال .15

.شد چک، دور کمر ،گلوکز و فشار خون  TG .اندازه گیري شد

. تعریف شد  BMIاضافه وزن و چاقی بر اساس صدك

،Leizure Time Physical Activity و   BMI   در این مطالعه فرض بر این بود که افزایش در

.افزایش و کاهش ریسک سندرم متابولیک استبه ترتیب در رابطه با 

BMIبا افزایش سندرم متابولیک و افزایش .گزارش شده است%4در این مطالعه شیوع سندرم متابولیک  

)53( (p<0.01) .با کاهش سندرم متابولیک در ارتباط بود  LTPA افزایش

کودکی تا بزرکسالی ارتباط مطالعات دیگري نشان دادند که زمان خواب کوتاه ،با چاقی از زمان .16

براي پاسخ اینکه مدت زمان خواب کوتاه با چاقی در سنین مختلف ارتباط دارد یا خیر؟، یک .دارد
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در چندین کشور انجام شد و نشان داده شد که در میان کودکان و  2007بررسی تحقیقاتی در سال 

)54(.د داردبزرگساالن با زمان خواب کوتاه ،افزایش ریسک ابتال به چاقی وجو

، ریسک بیماري هاي  LVH(Left Ventricular Hypertrophy ) سندرم متابولیک و .17 

.می دهدریسک بیماري هاي کاردیوواسکوالر را افزایش  

در چین جهت بررسی اثر مقادیر مختلف فعالیت فیزیکی بر شیوع  2010مطالعه اي مقطعی در سال 

 .صورت گرفت سندرم متابولیک 

مرد مطالعه  57.4/+ -11زن در سنین  718، و 57.6/+ -12.3مرد در سنین 746مورد شامل  1944

.قرار  گرفتند

.بر اسا کرایتریاي ولتاژ نوار قلب تعریف گردید  LVH

.کم ، متوسط و زیاد تقسیم شد: میزان فعالیت فیزیکی بر اسا پرشنامه به سه گروه 

دچار سندرم متابولیک%  5/15

چاقیدچار %  7/29

دچار هایپرتري گلیسریدمی%  7/21

.مختل داشتند  FBS 1/13و  %

BMIدو گروه با  به عنوان مثال، . و وزن تأثیرگذار است  BMI ر ب )کوتاه، نرمال، طوالنی(طول زمان خواب . 18

این متفاوت است که ) و گرمکیل 7تقریباً (واحد  5/2، به اندازه)سال 7-8(و خواب نرمال ) ساعت5(خواب کوتاه 

سال ایجاد شده که در طی این مدت در مجموع چند صد ساعت اختالف خوابیدن بین دو  10ظرف  اختالف

.گروه وجود دارد

تقسیم شدند،   ساعت 6ساعت و باالي  6لحاظ زمان خواب به دو گروه زیر  ساله که از 62تا  32خانم  1469در 

.وجود نداشت BMI  اختالف واضحی در
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 10خواب  در طی ساعت  8ساعت و  5کیلوگرم بین دو گروه 9/0نفري اختالف وزن  68183نمونه ي یا در در 

 .سال وجود داشت

یا برعکس خواب ) در روز در اطفالساعت  10و کمتر از  در بالغینساعت در روز  5 (طول زمان خواب کوتاه 

.ابتال به چاقی می گرددباعث افزایش ریسک ) در روز در بالغین ساعت  9بیشتر از (طوالنی 

.ساعت کاهش یابد، عدم تحمل به گلوکز به وجود می آید 4اگر خواب روزانه به صورت حاد به میزان 

شواهد . جمعیت بزرگسال دیده می شود% 8تا % 5خواب در شبانه روز نیز، غیر معمول است و فقط ساعت  5 

.ض خطر سندرم متابولیک می باشندساعت خواب هم در معر 6افراد با کمی نیز وجود دارد که 

تعداد محدودي از بزرگساالن چاق . شود .ساعت کامالً نرمال محسوب می   هستند 7تقریباً خواب به مدت 

.هستند  Short sleeper

مبتال به چاقی که زمان خواب کوتاهی دارند براي ساعت بیشتري بخوابند، تعادل انرژي و شاید اگر جمعیت 

ساعت دو برابر بیشتر از افراد  10در کودکان شیوع چاقی در افراد با خواب کمتر از . رمال شودسطح هورمون ها ن

.ساعت است 10باالتر از 

کودکان غیر چاق % 6/3ساعت می خوابیدند در مقایسه با فقط  10کودکان چاق کمتر از % 7/7در یک مطالعه 

افزایش  گر ثابت شده که چاقی در گروه کم خوابدر یک مطالعه ي دی.  .ساعت می خوابیدند  10که کمتر از 

سال آینده مبتال به چاقی  4سالگی بوده، ظرف  3خواب کوتاه در سن بچه هاي با ساعت % 7/89. پیدا می کند

.نشدند

می خوابیدند ظرف ساعت  12و بیشتر از  9/11تا  11کودکان که به ترتیب به مدت % 2/93و % 6/93در مقایسه 

.مبتال به چاقی نشدندسال آینده  4مدت 

سالگی بررسی شدند، این تحقیق نشان داد که متوسط خواب  12سالگی تا  9در یک مطالعه ي دیگر کودکان از 

 02/9ساعت و افرادي که مبتال به اضافه وزن نشدند  78/8سالگی که در آینده مبتال به اضافه وزن شدند  9در 

.بود) یباً مشابه گروه قبلیتقر(ساعت 
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. خواب آشفته و نا منظم به دلیل مشکالت پزشکی مانند افسردگی دارند 2بسیاري از دیابتی هاي نوع 

اگرچه ریسک دیابت در . بهبود یافتن خواب به تنهایی باعث بهبود سندرم متابولیک یا دیابت به تنهایی نمی شود

سال خواب با  10ساعت خواب است، ولی این نیازمند گذشت  7افراد با  ساعت خواب تقریباً دو برابر 5افراد با 

)57(.این مقدار زمان است

کودك  311رابطه ي بین طول زمان خواب و سندرم متابولیک در  2010در یک مطالعه در چین در سال . 20

 8-10ساعت ،  8 کمتر از: کودکان از نظر طول زمان خواب، در چهار گروه تقسیم شدند،  . چاق بررسی شد

. گروه کنترل در نظر گرفته شدند، به عنوان  نرمال BMI  و یک گروه کودکان باساعت  10ساعت و بیشتر از 

ساعت 8 از  و انسولین ناشتا بین دو گروه با زمان خواب کمتر   2h p.p ،FBS ،اختالف واضحی در فشارخون

.ساعت وجود داشت 10و زمان خواب باالي 
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فصل سوم
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  : مواد و روش ها-1-3

مدت زمان خواب با و ارتباط این مطالعه جهت بررسی شیوع دیس لیپیدمی ، چاقی ، فشار خون عادات خواب 

  .سال، منطقه مینودر قزوین انجام شد 18تا  10در گروه سنی سایر متغیر هاي یاد شده ، 

با تماس تلفنی به پایگاه بهداشتی مینودر توسط کارشناس مربوطه ) مادراناکثراً (کودکان به همراه والدین 

هی ابتدا در مورد طرح، سندرم متابولیک، مزایاي اسکرین کردن کودکانشان و یدعوت شدند و طی جلسات توج

والدینی که موافق به شرکت فرزندانشان در . مداخله بموقع در صورت تسشخیص اطالعات کافی دریافت کردند

امضاء دوم در مورد افرادي که نوجوان بودند توسط خود آنان . رح بودند، رضایت نامه کتبی را تکمیل نمودندط

  .نیز گرفته شد

پس از کسب رضایت نامه، اطالعات مورد نیاز به کمک مصاحبه، مشاهده، معاینه بالینی و آزمایشهاي 

تغذیه و فعالیت بدنی به  يگو، تن سنجی، الدموگرافیک: بخشهاي پرسشنامه شامل. بیوشیمیایی جمع آوري شد

و سپس توسط پژوهشگر با انجام مصاحبه، . همراه ارزیابی بررسی خواب و تستهاي بیوشیمیایی طراحی شد

ابتدا در منطقه مینودر اطالعات دموگرافیک، تن سنجی، الگوي . معاینه بالینی و ارجاع به آزمایشگاه تکمیل شد

  براي انجام معاینات بالینی به پزشک آموزش  افرادسپس . پژوهشگر ثبت گردید تغذیه و فعالیت بدنی توسط

  .بیوشیمیایی به آزمایشگاه ارجاع گردیدندآموزش دیده و سپس جهت بررسی 

سی سی خون از کلیه نمونه ها به منظور اندازه گیري تري  5ساعت ناشتایی، حدود  12در آزمایشگاه به دنبال 

  .، قند ناشتا گرفته شدLDL،HDLگلیسیرید، کلسترول،

  :اندازه گیري فشار خون -2-3
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اندازه گیري فشار خون با استفاده از فشارسنج جیوه اي ریشتر بعد از استراحت نسبی افراد در وضعیت نشسته 

لبه تحتانی . درصد طول بازو را گرفته، استفاده شد 40اندازه گیري دوبار بوده و از کافی که . اندازه گیري شد

  .لبه باالیی کاف با لباس ها نباید فشرده می شد. سانتیمتر باالي حفره کوبیتال قرار گرفت 2 کاف

  .بازوي راست وي جهت اندازه گیري انتخاب شود. الزم بود که کودك آرام و ساکت باشد

  

  :اندازه گیري وزن -3-3

صفر، کودك بدون کفش و عقربه روي عدد . وزنه سه گاي آلمان روي سطح سفت و غیر مفروش قرار داشت

.هفته اي یکبار ترازو با وزنه اي استاندارد کالیبره شد. لباس هاي سنگین در مرکز ترازو می ایستد

BMI  85-95بیماران با صدك . اندازه گیري شد) به توان دو(تقسیم بر قد ) کیلوگرم(با استفاده از فرمول وزن 

طبق کرایتریاهاي استاندارد % 95باالي  BMIوزن و با براي سن و جنس به عنوان اضافه  درصد حد مطلوب

  .چاق حساب می شوند

  

  :اندازه گیري قد -4-3

فرد باید ایستاده باشد بطوریکه پشت سر، شانه ها، باسن و ساق پا با سطح عمودي اندازه گیري قد باید مماس 

به جلو نگاه کند، صفحه افقی روي  از فرد می خواهیم که طوري راست. پاشنه ها باید به هم نزدیک باشند. باشد

  .ابزار اندازه گیري قد را حرکت داده، پایین می آوریم تا روي سر فرد قرار گیرد بطوریکه موها فشرده گردد

  

  :الگوي خواب -5-3

  .بررسی شد CSHQو  BEARSبراساس پرسشنامه 
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Bedtime problems, Excessive daytime sleepiness ,Awakenings 

during the night, Regularity and duration of sleep, Snoring(BEARS)

The Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)

  

  

  :(Type of Study)نوع مطالعه  -6-3

  کیفی           کار آزمایی بالینی  مورد شاهدي، هم گروهی(اپیدمیولوژیک تحلیلی( تحلیلی  

  تجربی(پایه( اپیدمیولوژیک توصیفی مبتنی بر اطالعات بیمارستانی تحلیلی و گذشته نگر  

  

  

  :محدودیت ها -7-3

عدم مراجعه افراد مورد بررسی در تاریخ هاي پیشنهادي به درمانگاه بدلیل همزمانی با ساعت حضور آنان در 

ارجاع به آزمایشگاه با ریزش نمونه نیاز به خونگیري و . برگه غیبت موجه به آنان داده شد. مدرسه مشکل ساز بود

  .هاي درخواستی همراه بود و فقط در صورت کسب رضایت کتبی اقدام به خونگیري می شد

  

  :مالحظات اخالقی -8-3

، اختیار شرکت کننده ها قرار داده شددر ابتدا کلیه اطالعات در ارتباط با تحقیق توسط کارشناس مربوطه در 

و در صورت اعالم آمادگی وارد مطالعه گردید برگه رضایت نامه توسط والدین و فرزندانشان تکمیل و امضاء 

  . ندشد

  .هر فرد نیز محرمانه خواهد ماند اطالعات مربوط به
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  .داده شد والدینبرگه غیبت موجه به 

  

  

  

  

  :(Sampling Procedures)جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیري  -9-3

  .ساله تحت پوشش مرکز تحقیقات جمعیت مینودر می باشد 18-10جامعه مورد مطالعه افراد 

  .نمونه گیري به صورت سیستماتیک انجام می شود

نفر می باشد لذا با توجه به محدود بودن حجم جامعه هدف در محاسبه حجم  2700حجم جامعه هدف حدود 

:نمونه به صورت ذیل بدست می آیدنمونه، حجم جامعه را دخیل کرده، مقدار حجم 

n=
× ×( )
² = 305  

P=0.35,      d=0.05,      1-α=0.95

  

  :با توجه به محدود بودن حجم جامعه حجم نمونه به صورت ذیل تصحیح می شود

n'=n/(1+n/N)=275

  

  

به عنوان عدم پاسخگویی براي آنکه حجم نمونه محاسبه شده در فوق حداقل نمونه مورد نیاز % 20با توجه به 

  :ضرب کرده بنابراین 1.25را در ضریب  nاست، لذا 

n×1.25=344
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  :روش جمع آوري و تجزیه تحلیل داده ها -10-3

  آزمایشات بیوشیمیایی خون اطالعات به کمک پرسشنامه شامل اطالعات شخصی، خواب و تن سنجی و

(TG,Chol, LDL, HDL) پس از جمع آوري داده ها یافته ها در قالب . و اندازه گیري فشار خون می باشد

براي آنالیز داده ها از آزمون مجذور کاي و آزمون تی . گردیدجداول فراوانی، نمودار و شاخص هاي عددي ارائه 

SPSS Versionداده ها با استفاده از نرم افزار . شددرصد در نظر گرفته  5سطح معنی داري . شداستفاده 

  .شدخالصه و آنالیز  19

:عادات خواب جمعیت مورد مطالعه براي بررسی آماري به صورت زیر کد گذاري شد 

:مدت زمان خواب در روزهاي عادي    

)دریافت کردند  3،  2،  1به ترتیب کد ( سال  12زیر          

ساعت 9کمتر از : گروه کم خواب                                      

ساعت 11تا  9: گروه با خواب نرمال                                      

ساعت 11بیشتر از : گروه پر خواب                                      

)دریافت کردند  3،  2،  1به ترتیب کد ( سال  12باالي          

ساعت 8کمتر از : گروه کم خواب                                      

ساعت 9تا  8: گروه با خواب نرمال                                      

ساعت 9 بیشتر از: گروه پر خواب                                      

:ساعت خواب هنگام شب در روزهاي عادي    

)دریافت کردند  2،  1به ترتیب کد ( سال  12زیر           
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شب 10قبل از ساعت : طبیعی                                      

شب 10بعد از ساعت : غیر طبیعی                                      

 )دریافت کردند  3،  2،  1به ترتیب کد ( سال  12باالي           

شب 9قبل از ساعت : زودهنگام                                      

شب 11تا  9ساعت : طبیعی                                      

11بعد از ساعت : دیر هنگام                                      

)دریافت کردند  2،  1به ترتیب کد ( ستن از خواب  در روزهاي عادي ساعت برخوا

صبح 8قبل از ساعت : طبیعی                                      

صبح 8بعد از ساعت : غیر طبیعی                                      

مدت زمان خواب در روزهاي تعطیل   

  )دریافت کردند  3،  2،  1ب کد به ترتی( سال  12زیر           

ساعت 9کمتر از : گروه کم خواب                                       

ساعت 12تا  9: گروه با خواب نرمال                                       

ساعت 12باالي : گروه پر خواب                                       

 )دریافت کردند  3،  2،  1به ترتیب کد ( سال  12باالي          

 

ساعت 8کمتر از : گروه کم خواب                                      

ساعت 10تا  8: گروه با خواب نرمال                                      

ساعت 10بیشتر از : گروه پر خواب                                      
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:ساعت خواب هنگام شب در روزهاي تعطیل 

)دریافت کردند  2،  1به ترتیب کد ( سال  12زیر           

شب 11قبل از ساعت : طبیعی                                      

شب 11بعد از ساعت : غیر طبیعی                                      

  )دریافت کردند  3،  2،  1کد  به ترتیب( سال  12باالي           

شب 9قبل از ساعت : زودهنگام                                      

شب 12تا  9ساعت : طبیعی                                      

12بعد از ساعت : دیر هنگام                                      

طیلساعت برخواستن از خواب  در روزهاي تع

)دریافت کردند  3،  2،  1به ترتیب کد ( سال  12زیر            

صبح 8قبل از ساعت : زودهنگام                                      

صبح 10تا  8ساعت : طبیعی                                      

صبح 10بعد از ساعت : دیر هنگام                                      

 )دریافت کردند  3،  2،  1به ترتیب کد ( سال  12باالي           

صبح 8قبل از ساعت : زودهنگام                                      

بحص 10تا  8ساعت : طبیعی                                      

صبح 10بعد از ساعت : دیر هنگام                                      
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  فصل چهارم
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: یافته ها  -1-4

.نفر مذکر بودند 160نفر مؤنث و  165در این میان . نفر انجام شد 325آنالیز داده ها بر روي 

.سال بود 12/15و میانگین سنی آنها سال قرار داشتند  18تا  10تمامی افراد در بازه سنی 

بودند،  (BMI < 85th) طبیعی براي سن و جنس خود   BMI درصد، داراي  9/84در جمعیت مورد مطالعه

.درصد مبتال به چاقی بودند 7/4و   (85th =< BMI =< 95th ) درصد اضافه وزن داشتند  4/10

(BMI >= 95th )

..درصد در گروه مؤنث قرار داشتند 5/37درصد در گروه مذکر و  5/62در میان افراد مبتال به چاقی ، 

(p = 0.4) . با جنس معنادار نبود  BMI  ارتباط

)1نمودار . ( داشتند 200درصد افراد ، کلسترول باالي  7/4

) 2نمودار . (داشتند  130درصد افراد ، تري گلیسرید باالي  16

) 3نمودار . ( داشتند  130باالي   LDL  3 د افراد، درص

) 4نمودار . (داشتند  40کمتر از   HDL 36  ، درصد افراد

براي سن و جنس داشتند که از این  90درصد ، تري گلیسرید باالي صدك  9/10در جمعیت مورد مطالعه ، 

. درصد مؤنث بودند  3/58درصد مذکر و  7/41تعداد 

درصد مذکر و  9/37از این تعداد . براي سن و جنس داشتند  5کمتر از صدك   HDL  درصد ،  7/46همچنین

.درصد مؤنث بودند 1/62

.درصد براي سن و جنس داشتند  95باالي صدك   LDL درصد افراد نیز ،  4/2

درصد  1/23درصد مؤنث و  9/76. ( درصد براي سن و جنس داشتند  95درصد کلسترول باالي صدك  9/3

)مذکر 
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           1نمودار                                                                                     

2نمودار                                                                                   
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 3نمودار                  

4نمودار                    
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درصد 6/40، کمتر از حد معمول ، در ) نفر  95(درصد افراد  2/29مدت زمان خواب در روزهاي عادي، در

تقسیم بندي مدت زمان. ( بیشتر از حد مجاز بود) نفر 96(درصد  5/29در محدوده طبیعی و در ) نفر 132( 

)1جدول .) (خواب به صورت کامل در قسمت متدولوژي بیان شده است 

 17سال کمتر از حد نرمال ، در سن  10- 12به صورت میانگین ، مدت زمان خواب در روزهاي عادي در سنین 

البته ، میانگین مدت زمان خواب روزهاي عادي در . سالگی در حد نرمال و در بقیه سنین بیشتر از نرمال بود 

) 5نمودار . (کل جمعیت در محدوده نرمال بود

عادي روزهاي در خواب داتعا توزبع.  5نمودار

خواب پر:  3 کد   نرمال خواب:  2 کد  خواب کم:1 کد ) )
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مدت زمان خواب فراوانی کل درصد سال 12زیر  سال 12باالي 

ساعت 8کمتر از 

ساعت 8- 9

ساعت 10-9

ساعت 11-10

ساعت 12-11

ساعت 12بیشتر از 

65 20 4 16

142 43.7 5.3 28.4

58 17.8 10 7.8

35 10.8 9.2 1.6

19 5.8 4.5 1.3

4 1.2 0.9 0.3

خواب در روزهاي عادي  زمان مدت.1جدول 

درصد  3/56، کمتر از حد معمول ، در ) نفر  53(درصد افراد  3/16مدت زمان خواب در روزهاي تعطیل در 

) 2جدول ) ( 6نمودار (. بیشتر از حد مجاز بود) نفر  78(درصد  24در محدوده طبیعی و در ) نفر  183(

مدت زمان خواب فراوانی درصد سال 12زیر  سال 12باالي 

ساعت 8کمتر از 

ساعت 8- 9

ساعت 10-9

ساعت 11-10

ساعت 12-11

ساعت 12بیشتر از 

31 9.5 3.5 6

99 30.5 8.3 22.2

94 28.9 13.8 15.1

55 16.9 10.9 6

22 6.8 5 1.8

13 4 3.5 0.5

خواب در روزهاي تعطیل  زمان مدت.  2جدول

در گروه سنی. ( میانگین مدت زمان خواب در روزهاي تعطیل در تمامی گروه هاي سنی بیشتر از حد نرمال بود

. )سال بیشتر از بقیه بود  18 
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عادي روزهاي در خواب عادات توزبع.  6نمودار

خواب پر:  3 کد   نرمال خواب:  2 کد  خواب کم:1 کد ) )

در محدوده ) نفر  124( درصد  2/38، زودهنگام ، در ) نفر9(درصد  8/2زمان خواب شب در روزهاي عادي در 

)3جدول ) ( 7نمودار . ( درصد دیرهنگام بود  8/58نرمال ودر 
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مدت زمان خواب فراوانی درصد سال 12زیر  سال 12باالي 

8- 9ساعت

9-10ساعت

10-11ساعت

11- 12ساعت

12ساعت بعد از 

10 3.1 2.9 0.2

47 14.5 11.2 3.3

103 31.7 15.3 16.4

129 39.7 4.5 35.2

35 10.8 0.5 10.3

خواب در روزهاي عادي هنگام شب  زمان.  3جدول

توزبع زمان خواب در روزهاي عادي هنگام شب.  7نمودار

)خواب دیروقت :  3خواب نرمال   کد :  2خواب زودهنگام  کد : 1کد (  
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در محدوده ) نفر  195( درصد  60زودهنگام ، در ) نفر  11( درصد  4/3زمان خواب شب در روزهاي تعطیل در 

) 4جدول ) ( 8نمودار . ( دیرهنگام بود ) نفر  115(درصد  4/35نرمال و در 

مدت زمان خواب فراوانی ددرص سال 12زیر  سال 12باالي 

ساعت 8قبل از 

8- 9ساعت

9-10ساعت

10-11ساعت

11- 12ساعت

12- 13ساعت

2 0.6 0.5 0.1

12 3.7 3.2 0.5

18 5.5 4.3 1.2

65 20 10.5 9.5

139 42.8 10.4 32.4

85 26.2 2.2 24

خواب در روزهاي تعطیل هنگام شب زمان. 4جدول 

زمان خواب در روزهاي تعطیل هنگام شبتوزبع .  8نمودار

)خواب دیروقت :  3خواب نرمال   کد :  2خواب زودهنگام  کد : 1کد (  
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درصد 8/41در محدوده ي عادي و در ) نفر  185(درصد  9/56زمان برخواستن از خواب در روزهاي عادي در 

) 5جدول ) (9نمودار . ( دیرهنگام بود ) نفر  136(

مدت زمان خواب فراوانی درصد سال 12زیر  سال 12باالي 

صبح 7قبل از 

صبح 8-7

صبح  8- 9

صبح 10-9

صبح 11-10

11بعد از 

119 36.6 6.5 30.1

66 20.3 4.3 16

61 18.8 8.5 10.3

48 14.8 11.2 3.6

21 6.5 6 0.5

6 1.8 1.4 0.4

ساعت بیداري در روزهاي عادي .  5جدول

)نفر 125(درصد  5/38زودهنگام ، در ) نفر  161(درصد  5/49خواب در روزهاي تعطیل در  زمان برخواستن از

) 6جدول ) (10نمودار . ( دیر هنگام بود ) نفر  30(درصد  2/9در محدوده نرمال و در 

مدت زمان خواب فراوانی درصد سال 12زیر  سال 12باالي 

صبح 7قبل از 

صبح 8-7

صبح  8- 9

صبح 10-9

صبح 11-10

11بعد از 

105 32.3 9.2 23.1

56 17.2 7.2 10

74 22.8 15.1 7.7

51 15.7 5 10.7

25 7.7 4.5 3.2

5 1.5 0.8 0.7

ساعت بیداري در روزهاي تعطیل . 6جدول 
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زمان برخواستن از خواب در روزهاي عادي.  9نمودار

)دیروقت :  3نرمال   کد :  2کد ( 

)دیروقت :  3نرمال   کد :  2زود هنگام  کد :  1کد (برخواستن از خواب در روزهاي تعطیل  زمان.  10نمودار
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BMI صبح از خواب برمیخیزند به صورت معناداري از بقیه افراد  10افرادي که در روزهاي عادي بعد از ساعت 

.باالتري داشتند 

در نگاهی کلی به تمام عادات خواب دریافتیم که در جامعه ي مورد مطالعه ، افراد اندکی بیشتر از حد قابل قبول 

) 7جدول  – 11نمودار . (می خوابند 

عادات خواب فراونی درصد

کم خواب

خواب نرمال

پر خواب

35 10.8

243 74.8

47 14.5

عادات خواب جامعه .  7جدول

)پر خواب :  3خواب نرمال   کد :  2کم خواب  کد :1کد ( نمودار عادات خواب جامعه  .  11نمودار
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(p=0.09) .ارتباط آماري معناداري میان سن و عادات خواب مشاهده نشد 

. با عادات خواب مشاهده نشد   BMI  و صدك هايBMIارتباط آماري معناداري میان

(P=0.66 و   P=0.89 به ترتیب (

(p=0.03) .ارتباط آماري معناداري میان غلظت سرمی تري گلیسرید با عادات خواب مشاهده گردید 

به طوري که غلظت سرمی تري گلیسرید در افراد کم خواب بیشتر از گروه نرمال (p=0.003)و گروه پرخواب

علی رغم اختالف آماري که نشان دهنده ي افزایش مختصر تري گلیسرید در گروه نرمال   (p=0.005) .بود

(p= 0.78) . نسبت به گروه پرخواب بود ، ارتباط معناداري در این زمینه مشاهده نگردید 

(p=0.13) .ارتباط آماري معناداري میان غلظت سرمی کلسترول با عادات خواب مشاهده نشد 

(p=0.12) .باعادات خواب مشاهده نشد   LDL ارتباط آماري معناداري میان غلظت سرمی

(P=0.05  وه کم خواب به صورت معناداري از گروه نرمال بیشتر بوددر گر. LDL البته غلظت سرمی (

) 8جدول (  (p=0.20) .باعادات خواب مشاهده نشد  HDLارتباط آماري معناداري میان غلظت سرمی

.آورده شده اند  9مقادیر متوسط مارکرهاي چربی خون در جدول 

Chol 152

TG 85

LDL 88

HDL 41

9جدول 

با انحراف ( 74/63و فشارخون دیاستولیک )  99/14با انحراف معیار (  05/103میانگین فشار خون سیستولیک 

.بود) 87/9معیار 
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فشارخون باالي) نفر 14( درصد  4/4، فشار خون نرمال و ) نفر 306(درصد  6/95از نظر فشارخون سیستولیک 

.درصد داشتند  90صدك 

(p=0.02 ) .تولیک به صورت معناداري در جنس مذکر باالتر بود هیپرتانسیون سیس

، فشار خون ) نفر  274(درصد  1/85،فشارخون نرمال و ) نفر 48(درصد  9/14از نظر فشار خون دیاستولیک 

.درصد داشتند  90باالي صدك 

(p= 0.3) .ارتباط فشار خون دیاستولیک با جنس از نظر آماري معنادار نبود 

(p=0.07) .نیز ارتباط فشار خون با جنس معنادار نبود در مجموع 

(P=0.049 و   P= 0.025 به ترتیب . ( ، از نظر آماري مرتبط بودند   LDL با سطح خونی کلسترول و   BMI 

.مشاهده نشد   HDL و   TG و سطح   BMI  اما رابطه ي معناداري بین

.مشاهده نشد   BMI  از طرفی در بررسی عادات کلی خواب ، رابطه با
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N Mean Std. Deviation F Sig.

Age                                     1.00

2.00

3.00

Total

35 14.77 2.613 2.431 .090

243 15.04 2.364

47 15.81 2.482

325 15.12 2.419

Height                               1.00

2.00

3.00

Total

35 158.657 13.8414
1.777 .171

243 158.609 12.7471

47 162.436 12.6365

325 159.168 12.8823

Weight                                1.00

2.00

3.00

Total

35 50.243 14.2985
.836 .434

243 50.938 14.9736

47 53.830 15.0135

325 51.282 14.9019

Cholestrol                          1.00

2.00

3.00

Total

34 161.1176 36.82207 2.045 .131

237 150.6650 27.65031

46 154.6522 31.92924

317 152.3647 29.47760

TG                                     1.00

2.00

3.00

Total

34 129.3529 121.19278
6.078 .003

238 95.3466 44.85996

46 89.2391 29.52772

318 98.0991 57.26403

LDL                                   1.00

2.00

3.00

Total

34 95.5618 29.88725
2.104 .124

238 88.0803 19.37010

46 86.8739 20.94709

318 88.7057 21.01453

HDL                                   1.00

2.00

3.00

Total

34 42.1735 7.83107 1.583 .207

237 41.1215 8.29176

46 43.3826 7.73553

317 41.5625 8.18176

BMI                                    1.00

2.00

3.00

Total

35 19.6410 3.43077 .117 .890

243 19.8828 4.17431

47 20.0809 4.05304

325 19.8854 4.07360

BMI Percentile                   1.00

2.00

3.00

Total

35 45.0371 33.10339
.412 .663

243 43.5807 32.81137

47 39.2766 30.94556

325 43.1151 32.52338

8جدول
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فصل پنجم
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:بحث و نتیجه گیري- 1-5

.چاقی ،دیس لیپیدمی ، مقاومت به انسولین و فشار خون باال می باشد : سندرم متابولیک ، شامل پارامترهاي 

عروقی می شود و مرگ و میر ناشی از  -و بیماري هاي قلبی 2این سندرم باعث افزایش ریسک دیابت نوع 

در آمریکا. شیوع این سندرم در جوامع مختلف متفاوت است .  بیماري هاي کاردیوواسکوالر را افزایش می دهد

گزارش) )18(تهران % (  1/10تا )  )8(مشهد(  5/6و درایران از ) 12(%6/5، در اسپانیا  )2(% 3-4این میزان 

) 58(. بیان شده است% 8/11شده است شیوع سندرم متابولیک در قزوین  

) 32-40(.اب در مطالعات متعدد نشان داده شده استارتباط سندرم متابولیک با مدت زمان خو

ما در این مطالعه به بررسی ارتباط بین مدت زمان خواب و پارامترهاي سندرم متابولیک پرداختیم و همچنین 

ساله را ارزیابی کردیم و مشاهده کردیم 18تا  10عادات خواب و سطح لیپیدهاي سرمی کودکان و نوجوانان 

.ابد خون افزایش می ی  LDL که با کاهش مدت زمان خواب سطح تري گلیسرید و

 هنگ  ساله 6-20 نوجوان و کودك 2053 چربی،  در پروفایل بر را خواب زمان مدت ، تأثیر2011 سال در

 سرمی سطح افزایش و  چاقی بروز افزایش با خواب زمان کاهش ارتباط به نیز آنها. کردند ارزیابی کنگی

) 36(.لیپیدها پی بردند 

)  زن 2329 ،  مرد 1666( موردي 3995 ي مطالعه این در.شد ژاپن انجام دیگري در ، مطالعه 2008 سال در

) 38(.مشاهده شد   HDL افزایش تري گلیسرید و کاهش  و خواب زمان مدت شکل بین  U ارتباطی

در ژاپن انجام شده بود ارتباطی را بین مدت زمان  1999تعدادي از مطالعات نیز، نظیر مطالعه اي که در سال 

) 37(.خواب و لیپیدهاي سرمی نشان ندادند

صبح از خواب برمیخیزند به صورت معناداري 10از طرفی دریافتیم ، افرادي که در روزهاي عادي بعد از ساعت 
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.باالتري دارند  BMI از بقیه افراد  

 و خواب زمان مدت کاهش میان داري معنا ي شد ، رابطه انجام2008 سال در که متاآنالیزي ي مطالعه در

)32(.شد مشاهده بزرگسال و اطفال جمعیت در  BMI افزایش

کودك غالباً سفید پوست انجام داده  244نتایج مطالعه ي کوهورتی را که بر روي ، گروهی دیگر، 2011در سال 

و چربی بدن کودکان   BMI  آنها در این مطالعه به بررسی رابطه ي مدت زمان خواب با. منتشر ساختند  بودند

با افزایش ، ودکیپرداخته بودند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که کاهش مدت زمان خواب در اوایل دوران ک 

)35(. به افزایش توده ي چربی بدن مربوط می شود BMI این افزایش درو  در هر دو جنس مرتبط است  BMI

) 9جدول .(طبق مطالعه ي ما میانگین لیپیدها و قند خون در بازه ي نرمال قرار داشتند

%)1/15در مجموع .( درصد تخمین زده شد  7/4درصد و چاقی  4/10شیوع اضافه وزن 

 11انجام شده بود ، شیوع اضافه وزن  2010ساله چینی در سال  10-14در مطالعه اي که برروي کودکان 

)3(.درصد بود  2/7درصد و چاقی 

ساله انجام شده بود، 17تا  15روي دختران  2009در مطالعه اي نیز که توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 

)2(.درصد به چاقی مبتال بودند  4/3درصد به اضافه وزن و  6/14 

گرچه در مطالعات ذکر شده و نیز برخی دیگر از مطالعات جمعیت مورد ارزیابی در بازه کوچکتري نسبت به 

مطالعه ي ما قرار داشتند ، اما به نظر می رسد شیوع اضافه وزن و چاقی در قزوین اندکی بیشتر از میانگین 

.جهانی باشد 

.شهر قزوین ، مشهد و تهران می پردازیم  3ه ي آمار حاصل از مطالعات انجام شده در به مقایس 10در جدول 
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اضافه 

وزن
چاقی S.HTN D.HTN  HDLپایین TGباال

قزوین 4/10 7/4 4/4 1/85 9/10 7/46

مشهد  6/14 4/3 2/7 24 5/24 60

تهران 5/13 9/41 8/23 8/23 5/37 8/42

10جدول 

.مطالعه ابتکار در تفکیک عادات خواب بود و این موضوع در سایر مطالعات مد نظر نبودنقطه قوت این 

گمان می رود چنانچه تعداد افراد مورد مطالعه بیشتر بود، نه تنها یافته هاي مطالعات قبلی تصدیق می شد ،

نیاز به خونگیري و ارجاع. درك می شد   BMI ت مختلف خواب با بلکه ارتباطات جدیدي نیز در زمینه ي عادا

.افراد به آزمایشگاه از مهم ترین عوامل ریزش نمونه ها به شمار می رود 

.در مطالعه ي ما مشخص شد که کودکان و نوجوانان منطقه مینودر اندکی بیشتر از حد نرمال می خوابند

فاکتورهاي آنگمان می رود که با رعایت بهداشت خواب بتوان از شیوع سندرم متابولیک و ) . 11جدول (

.در جامعه کاست 
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:شنهادات یپ -2-5

پیشنهاد می شود تا مطالعه اي با حجم نمونه اي وسیع تر در قزوین انجام شود تا به روابط احتمالی بین چربی

.، فشار خون و عادات خواب دست یابیم   BMI ، هاي خون

تا بتوان در زمینه ي سالمت نسل آینده برنامه ریزيمطالعاتی از این قبیل در سایر شهرهاي ایران انجام شود 

.صحیح انجام داد 

رسانه هاي جمعی با آموزش نحوه ي زندگی سالم و هشدار به موقع به هموطنان مان ، در جهت افزایش نسبت 

.افراد سالم جامعه به جاي گسترش جمعیت ناسالم قدم بردارد 

نحوه ي خواب سالم را آموخته و به والدین و دانش آموزان انتقالکارشناسان بهداشت مدارس و سایر مسئولین ، 

.دهند 

غربالگري از نظر فاکتورهاي نام برده شده در این مطالعه و نیز سایر فاکتورهاي خطر بیماري هاي قلبی عروقی

. در مدارس انجام شود

. ارجاع موارد دچار اضافه وزن و چاقی به پزشک جهت بررسی و درمان 
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چکیده:

و فشار خون را در نمونه ای از مردم BMIدر این طرح ما توانستیم عادات خواب ، وضعیت چربی های خون ، 

قزوین بررسی کنیم .

مطالعه ای مقطعی بر روی 338 نفر ( 166 نفر مذکر ، 172 نفر مؤنث) در گروه سنی 10 تا 18 سال انجام       

در این گروه سنجیده شد و عادات خواب آنها با استفاده از BMIگرفت. سطح لیپیدهای سرمی ، فشارخون و

پرسشنامه های بین المللی معتبر تعیین گردید.

عادات خواب در گروه های سنی مختلف به صورت مجزا تعریف شد و به منظور بررسی آماری به 3 گروه :

کم خواب ، پر خواب و طبیعی تقسیم شدند.

نتایج:

4/10 درصد افراد به اضافه وزن و7/4 درصد به چاقی مبتلا بودند. 

 بالای صدک 95 درصد ،LDL9/10 درصد تری گلیسرید بالای صدک 90 برای سن و جنس ، 4/2 درصد 

 کمتر از صدک 5 درصد داشتند.HDL9/3 درصد کلسترول بالای صدک 95 درصد و 7/46 درصد 

در نگاهی کلی به عادات خواب جامعه دریافتیم که افراد مورد مطالعه اندکی بیشتر از حد طبیعی می خوابند.

ارتباط آماری معناداری بین غلظت سرمی تری گلیسرید و عادات خواب مشاهده گردید.گرچه چنین ارتباطی با 

سایر مارکرهای چربی خون مشاهده نشد.

میانگین فشارخون سیستولیک 31/103 و فشار خون دیاستولیک 43/63 میلی متر جیوه بود.

بالاتری داشتند.BMI افرادی که بهد از ساعت 10 صبح از خواب برمی خیزند به صورت معناداری از سایر افراد 





فصل اول

مقدمه







مقدمه:

 (Syndrome X , Insulin resistance syndrome )    سندرم متابولیک 

این سندرم شامل مجموعه ای از ریسک فاکتورهاست که شانس بیماری های عروق کرونر ، حملات سکته مغزی و دیابت تیپ 2 را افزایش می دهد.

در سال 1966 بود. Camusیکی از نخستین افرادی که در زمینه سندرم متابولیک فعالیت کرده است 

مطرح کرد و مشخصات آن را X سندرم متابولبک را به عنوان سندرم Reavenدر سال 1988 فردی به نام 

 هیپرتنشن ، اختلال در متابولیسم قند و چربی و مقاومت به انسولین بیان کرد. که شامل پنج اختلال ماژور میباشد:

چاقی ، فشار خون ، مقاومت به انسولین ، اختلال تحمل گلوکز و یا دبابت غیر وابسته به انسولین و دیس لیپیدمی.

میزان شیوع سندرم متابولیک در جهان روز به روز در حال افزایش است. از مهم ترین ریسک فاکتورها شامل:

1.چاقی مرکزی که بدن به شکل سیب در می آید.

2.مقاومت به انسولین ، که بدن نمی تواند پاسخ مناسبی به انسولین بدهد. انسولین جهت کنترل قند خون لازم است و باعث ورود گلوکز به داخل سلول های بدن می شود. در صورت وجود مقاومت به انسولین سلول ها نمی توانند به انسولین پاسخ داده و گلوکز را وارد سلول کنند. در نتیجه مقدار انسولین مرتب افزایش پیدا می کند و از طرفی میزان قند خون هم همچنان افزایش پیدا می کند. در صورت افزایش سطح خونی انسولین و قند ، عملکرد کلیه تحت تـأثیر قرار گرفته و منجر به افزایش سطح خونی چربی مثل تری گلیسرید می شود.



ریسک فاکتورهای دیگر شامل :

سن

فاکتورهای ژنتیکی

تغییرات هورمونی 

عدم فعالیت بدنی

چاقی شکمی

در ایران شیوع بالایی از چاقی و سندرم متابولیک در کودکان گزارش شده است. %8-4 کودکان چاق بوده و تقریباً %10 مبتلا به سندرم متابولیک می باشند. یک مطالعه بر روی نوجوانان با اضافه وزن در ایران نشان می دهد که %26.6 آنها مبتلا به سندرم متابولیک بوده و تری گلیسرید بالا شایع ترین جزء سندرم متابولیک در این گروه بوده است.(1)

طبق تعریف انجمن بین المللی دیابت ، سندرم متابولیک در نوجوانان به صورت زیر بیان می شود:

سن 10 تا 16 سال:

1. Waist circumference >= 90th

2. TG >=150

3. HDL < 40

4. BP >= 90th

5. FBS >= 100    OR known type 2 Diabetes



در سن 16 تا 18 سالگی:

1. Waist circumference >= 94 cm in Boys

                                  >=80 cm in Girls

                  + Two from factors below:

1. TG >=150

2. HDL <40 in Boys

3. HDL <50 in Girls

4. BP >= 130/85

5. FBS >=100       OR known type 2 Diabetes





آزمایشات لازم جهت تشخیص سندرم متابولیک شامل:

اندازه گیری فشارخون

قند خون

HDLسطح 

سطح تری گلیسرید خون

اندازه گیری دورکمر



سندرم متابولیک باعث افزایش ریسک دیابت تیپ 2 و بیماری های قلبی عروقی می شودو میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری ها افزایش می یابد. چندین مطالعه در کودکان جهت تعیین شیوع سندرم متابولیک انجام گرفته است.

شیوع کلی سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان نسبت به بالغین نسبتاً پایین است.(%4-3)(2)

در جمعیت بالغین آمریکا %7/23 بوده است و در جمعیت 20 تا ATP III شیوع آن بر اساس تعریف 

29 ساله %7/6 بوده است. 

شیوع آن در کودکان سیاه پوست %3 و در کودکان سفید پوست %4 گزارش شده است.(2)

شیوع سندرم متابولیک در نوجوانان اسپانیایی %5.6 و در جمعیت نوجوانان سیاه پوست %2 و سفید پوست % 4.8 گزارش شده است.

شیوع بالاتر سندرم متابولیک در نوجوانان اسپانیایی می توانددر ارتباط با شیوع بالای اضافه وزن در این گروه باشد. شیوع اضافه وزن در جوانان اسپانیایی در طی 10 سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. %23.4  نوجوانان اسپانیایی در حال حاضر دچار اضافه وزن هستند که این رقم در نوجوانان سفید پوست %12.7 می باشد.

شرایط خاص محیط داخل رحمی و عوامل خطر در سال های اول زندگی میتوانند کودک را در معرض خطر چاقی ، پره دیابت و سندرم متابولیک قرار دهد. در عین حال تغذه ناسالم و سبک غلط زندگی ریسک ابتلا به این سندرم را افزایش میدهد.

 گزارش کرد که 22 میلیون کودک زیر 5 سال مبتلا به دیابت یا چاقی می باشد.WHOدر سال 2004 

بر اساس اطلاعات اخیر بروز سندرم متابولیک در حال افزایش است. به خصوص در کشورهای توسعه یافته که رژیم غذایی و شیوه زندگی به سبک غربی است.(2)

هدف از تشخیص و شناسایی موارد ابتلا به سندرم متابولیک ، کاهش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و دیابت می باشد که از طریق تغییر در شیوه زندگی و مداخلات دارویی لازم مثلاً جهت کنترل فشارخون بالا صورت می گیرد.





عوارض سندرم متابولیک شامل:



آتروسکلروز

دیابت

سکته قلبی

بیماری های کلیوی

کبد چرب

بیماری های عروق محیطی

سکته مغزی



 (Obesity)1-1-1چاقی

چاقی به خصوص چاقی مرکزی ، یکی از مهم ترین ریسک فاکتورهای سندرم متابولیک است. امروزه مسأله چاقی به عنوان یکی از مشکلات بهداشت عمومی مطرح می باشد.

 شیوع چاقی در طی 20 سال گذشته به صورت هشداردهنده ای در حال افزایش است. این میزان در ایالات متحده  از %2.7 به %3.8 در طی 29 سال ، و از %2 به %2.8  در عرض 10 سال در انگلستان و از 3.4 به %4.6 در عرض 10 سال در استرالیا و از 3.4 به %3.6 در عرض 23 سال در برزیل رسیده است.

در آسیا جاقی از 1.1 به 1.4 در عرض 10 سال در چین ، از 2.3 به %2.5 در عرض 26 سال در ژاپن رسیده است. در آفریقا و نیز مصر ، به %3.9 در عرض 18 سال ، در غنا در عرض 6 سال به %3.8 رسیده است. حتی در ژاپن نیز در 10 سال اخیر این میزان از %5 به%10 تغییر است. 

در کشورهای توسعه یافته شهروندان فقیر دارای استعداد پذیرش چاقی بالایی هستندکه احتمالاً این استعداد مربوط به عادات تغذیه ناسالم و فرصت محدود فعالیت فیزیکی می باشد.

در عوض در کشورهای در حال توسعه، چاقی در طبقات بالای جامعه متداول می باشد. که احتمالاً مربوط به  تحولات شیوه زندگی غربی با ژیم غذایی پر انرژی متشکل از چربی و قند بالا می باشد.

اصلاح روش زندگی اساس درمان چاقی به خصوص در کودکان است. این روش مفهوم مشترکی است که بر پایه مطالعات اثبات شده از تأثیر روش زندگی در یک گروه دست چین شده از کودکان چاق به دست آمده است.(3)

تشخیص زودهنگام کودکانی که مبتلا به سندرم متابولیک می باشند و در معرض بروز دیابت تیپ دو و بیماری قلبی عروقی در آینده هستند اهمیت بالایی دارد.

شرایط محیطی، از جمله زندگی داخل رحمی و دوران شبرخوارگی ، دیابت حاملگی مادر ، وزن کم تولد،نحوه شیردهی و فاکتور های ژنتیکی و اجتماعی ، همگی باعث افزایش خطر ابتلای کودک در آینده به چاقی ، اختلال تحمل گلوکز ، دیابت و سندرم متابولیک می شود.

چاقی ریسک فاکتوری برای بیماری های قلبی و عروقی است.

تعریف جدیدی از سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان مطرح کرده که به صورت تعدیل IDF

شده ی سندرم متابولیک در بالغین است. 

نتایج بر اساس معیارهای مختلف قابل مقایسه با هم نیستند. برای نمونه یک مطالعه انجام شده بر روی شیوع سندرم متابولیک را %12 برآورد کرده است در حالیکه بر اساس ATP III نوجوانان بر اساس

 را تعدیل کرده است شیوع سندرم متابولیک ATP III که معیارهای NHANES III معیارهای 

 %10 عنوان شده است. 

تعاریف زیادی از چاقی در کودکان وجود دارد. دور کمر در کودکان یک فاکتور پیش بینی کننده جهت مقاومت به انسولین ، چربی خون و فشار خون است.

چندین مطالعه انجام شده در زمینه بررسی شیوع سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان تا کنون   برای دور کمر در نظر گرفته اند. cut offصدک 90 را به عنوان نقطه

که کودکان ، نوجوانان و بالغین را به صورت گروه سنی 6 تا 9 سال ، 10 تا 15  IDF در تعریف جدید

سال  و بالای 16 سال تعریف کرده است ، چاقی شکمی اصلی ترین جزء سندرم متابولیک است.

کودکان زیر 6 سال از این تعریف خارج شده اند زیرا در این گروه سنی اطلاعات محدودی وجود دارد. البته کودکانی که سابقه خانوادگی مثبت از دیابت تیپ دو، دیس لیپیدمی ، بیماری های قلبی عروقی ، فشارخون بالا و چاقی دارند در گروه سنی زیر 6 سال هم باید مورد توجه قرار گیرند.

فشار خون ،سطح چربی های خون ، حساسیت به انسولین و توزیع چربی بدن با افزایش سن و تغییرات بلوغ تغییر می کند.

 برای بالغین می تواند در مورد نوجوانان بالای 16 سال استفاده شود.IDFمعیارهای 

تحقیقات بیشتری جهت تعیین معیارهای سندرم متابولیک و تعیین ریسک بروز دیابت لازم است.(5)

در اکثر جوامع غربی شیوع چاقی حدود %30-25 است و در حال افزایش می باشد. اگر شیوع چاقی همانند 10 سال گذشته به افزایش خود ادامه دهد در سال 2230 ، %100 بالغین آمریکایی مبتلا به چاقی خواهند بود.

شواهد اخیر بیان می کنند که شیوه زندگی مدرن و غیر فعال علت اصلی در پیشرفت و افزایش سریع رشد چاقی در بسیاری از جوامع است. مشخصه ی اصلی چاقی در ارتباط با سندرم متابولیک ظاهر آندرویید یا چاقی شکمی است.

هر دو فاکتور ژنتیک و محیط در ایجاد چاقی و توزیع چربی بدن نقش دارد. نقش ژنتیک در چاقی %90-20 پیشنهاد شده است.

به طور کلاسیک چاقی یک مشکل ناشی از خوردن زیاد یعنی اختلال اولیه در دریافت انرژی است. برخی شواهد نشان می دهد که چاقی بیشتر ناشی از مصرف کم انرژی است تا خوردن بیش از حد.

2-1-1 فشار خون :

هایپرتنشن مشکل بزرگی است که تقریباً 15 تا 30 % افراد را در بسیاری از حوامع غربی درگیر کرده است. اکثریت آنها مبتلا به هایپرتنشن خفیف هستند و نیازی به درمان دارویی ندارند .

مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که افرادی که از نظر فیزیکی فعال هستند ، در هر گروه سنی ، هایپرتنشن در آنها کمتر بروز می کند .

در مورد فشار خون ترس از حوادث عروق مغزی یا حملات قلبی است .



3-1-1 دیس لیپیدمی:

و سطح پایین LDLدیس لیپیدمی مرتبط با سندرم متابولیک با افزایش تری گلیسرید سطح بالای

، مشخص می شود.HDL

،LDL مطابق مطالعات اخیر اشخاصی که فعالیت فیزیکی بالاتری دارند سطح پایین تری از

 دارند .VLDL و HDLتری گلیسرید و سطح بالاتری از 

در سال 2011 ٬ گروهی دیگر ٬  نتایج مطالعه ی کوهورتی را که بر روی 244 کودک غالباً سفید پوست انجام داده بودند، منتشر ساختند .  آنها در این مطالعه به بررسی رابطه ی مدت زمان خواب با و چربی بدن کودکان پرداختند ودر نهایت به این نتیجه رسیدند که کاهش زمان خواب در اوایل کودکی با

به افزایش در توده چربی بدن BMI  در هر دو جنس مرتبط است. این افزایش در BMI افزایش 

 مربوط می شود.(5 )

 همچنین ،در سال 2011 ٬ تأثیر مدت زمان خواب را بر چاقی  و پروفایل چربی٬  در 2053 کودک و نوجوان 20-6 ساله ی هنگ کنگی ارزیابی کردند. آنها نیز به ارتباط کاهش زمان خواب با افزایش بروز  پی بردند.(6 ) LDLچاقی  و افزایش سطح سرمی کلسترول تام و

در مقاله ی دیگری نیز به ارتباط مدت زمان خواب و سندرم متابولیک پرداخته شد و نتیجه گیری شد که در جمعیت کره ای کمتر از 60 سال ٬ کاهش و افزایش مدت زمان خواب با افزایش خطر سندرم متابولیک همراه است. از طرفی ٬  کمترین خطر سندرم متابولیک مربوط به افرادی می شد که 7 ساعت می خوابیدند.(7 )

در مطالعات مشابهی که در ایران انجام شده است ، نتایج مشابهی در این خصوص حاصل شده است.(8 )



(Sleep)4-1-1 خواب:



خواب قسمتی مهم و ضروری در زندگی روزمره ی ماست و اختلال آن می تواند در اثر تداخل عوامل بیولوژیک و فیزیولوژیک بدن ما باشد.

این اعتقاد وجود دارد که اختلال در خواب می تواند منجر به می تواند منجر به اختلالات متابولیک شود.

زمان کوتاه و کیفیت نا مناسب خواب می تواند اثرات مضر و مخربی در متابولیسم و پروسه های هورمونی داشته و منجر به افزایش ریسک بیماری های قلبی عروقی گردد. آپنه انسدادی خواب بیماری مزمنی است که انسداد راهای هوایی در حین خواب اتفاق می افتد و منجر به هیپوکسی متناوب و از خواب پریدن های مکرر می شود.خواب نامناسب فعالیت سمپاتیک را افزایش می دهد و باعث ایجاد التهاب سیستمیک و آسیب اندوتلیال می شود.

آپنه انسدادی خواب به طور مستقل باعث افزایش ریسک بیماری های کرونر شده است.تحقیقات جالبی در زمینه ارتباط خواب و سندرم متابولیک صورت گرفته است.

مجموعه عواملی که منجر به اختلال متابولیک می شوند شامل : هیپرتنشن ، مقاومت به انسولین و دیس لیپیدمی است که در مجموع باعث ایجاد آترواسکلروز می شوند.

مسیر پاتولوژیک یا مکانیسمی که منجر به ارتباط آپنه انسدادی خواب و سندرم متابولیک می شود هنوز شناخته نشده است.(9 )

افرادی که زمان خواب طولانی یا کوتاه دارند بیشتر از سایرین در معرض سندرم متابولیک و مجموعه اختلالاتی هستند که منجر به افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی می شود.

در مطالعه ای که در شهر پیتزبورگ بر روی 1214 نفر در بازه سنی 30 تا 50 سال انجام شد، مشخص گردید که خطر وجود سندرم متابولیک در افراد با ساعت خواب طولانی یا کوتاه %45 بیشتر است.

%20 گروه مطالعه ساعت خواب کمتر از 6 ساعت داشتند.در حالی که تنها %8 افراد ساعت خواب بالای 8 ساعت داشتند. به طور متوسط شیوع سندرم متابولیک در افرادی که کمتر از 6 ساعت در شب می خوابیدند دو برابر افرادی بود که بین 6 تا 8 ساعت می خوابیدند.

در این مطالعه ، نویسنده خواب بین 7 تا 8 ساعت را توصیه کرده بود.(10 )

در کشورهای آسیای جنوبی ریسک فاکتورهای زیادی برای بیماری های قلبی عروقی وجود دارد. متأسفانه این ریسک فاکتورها از سنین خیلی پایین شروع می شوند.لذا همه ی برنامه ریزی ها می بایست در خصوص افزایش آگاهی و نحوه جلوگیری از آنها در سنین کودکی تمرکز یابند.(11 )

در کودکان مبتلا به سندرم متابولیک احتمال سکته مغزی دو تا سه برابر و احتمال ابتلا به دیابت نوع دو ، پنج برابر بیشتر از افراد نرمال است.

یکی از معضلات قرن حاضر چاقی و اضافه وزن می باشد. طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی %10 کودکان 5 تا 17 سال میتلا به چاقی یا اضافه وزن می باشند.(12 )

در چین شیوع چاقی از %8 در سال 1991 به %12 در سال 1997 رسیده است.(13 )

معمولاً سطح لیپیدهای خون در بیمارانی که ریسک فاکتور مثبت از نظر سابقه فامیلی بیماری های قلبی عروقی ، چاقی و پرفشاری خون دارند ویا تغذیه و فعالیت فیزیکی نامناسب دارند سنجیده می شود.

انداره گیری دور شکم ، قند خون ،فشار خون و چربی ،وسیله غربالگری مناسبی در کودکان برای سندرم متابولیک به شمار می آیند.(14 )

مقاومت به انسولین در کودکان آسیایی شایع تر است.تغییر سبک زندگی ، حفظ وزن نرمال نسبت به سن و افزایش فعالیت های بدنی تنها استراتژی های مهم هستند. دارو درمانی به ندرت لزوم پیدا می کند.(16 )

با توجه به اهمیت موضوع و شیوع بالای بیماری های غیر واگیر در قزوین ، این  مطالعه به جمع آوری اطلاعات اولیه برای تهیه ی راهکارهای ارتقاء سلامت و بهداشت کودکان کمک می کند.

2-1-بیان مسئله:

چاقی در 35-25%جوامع غربی وجود داشته و در حال افزایش است. چاقی به تنهایی می تواند  منجر به بسیاری از بیماری ها از جمله : قلبی عروقی ٬ دیابت ٬ عضلانی - اسکلتی (از جمله استئوآرتریت) و حتی برخی از بدخیمی ها مثل: سرطان آندومتر ٬پستان و کولون ٬ شود .(17) بر اساس نتایج حاصل از مطالعه کاسپین در سال 2007 ٬ شیوع چاقی  در اطفال 18-6 سال ایرانی 4.5 درصد است و تفاوت قابل ملاحظه ای بین دختر و پسر وجود ندارد(18)

دیس لیپیدمی(افزایش TG  ٬افزایش LDL  ٬کاهش HDL ) به عنوان عامل خطر مهمی ٬ در ایجاد آترواسکلروز ٬ بیماری های قلبی عروقی ٬ سکته مغزی و فشارخون بالا  شناخته می شود و خطر ناتوانی ناشی از بیماری عروقی قلب را افزایش می دهد.(21- 19)

در سال های اخیر ارتباط مشابهی بین مدت زمان خواب و خطر ناشی از دیابت شیرین(22)٬ چاقی (23) ٬فشار خون (24)٬ بیماری های عروقی قلب (25) و آترواسکلروز (26) ٬ مشخص شده است.

در اواخر دهه 1960 به ارتباط مدت زمان خواب و افزایش خطر مرگ و میر پی برده شد.(30-27)

اختلال در خواب در اثر تداخل عوامل بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بدن می تواند سبب چاقی شود.(31)

با توجه به شیوع چاقی در ایران و اثر آن بر رشد کودکان در سالهای آینده٬ منطقی است که برای پیشگیری از بیماری های فوق ٬ رفتارهای پرخطر مرتبط با چاقی و سطح سرمی لبپیدها را شناخته و در تغییر آنها بکوشیم.

در مطالعه ی متاآنالیزی که در سال 2008انجام شد ٬ رابطه ی معناداری میان کاهش مدت زمان خواب و افزایش BMI در جمعیت اطفال و بزرگسال مشاهده شد. (32)

همچنین مطالعه ای در سال 2008 ٬ارتباط محکمی را میان کاهش مدت زمان خواب و چاقی  در همان سن٬ و نیز در بزرگسالی نشان داد. البته با افزایش سن این ارتباط کمرنگ تر می شد.(33)

همچنین در سال 2009 به نتایج مشابهی دست یافته شد .(34)

در سال 2011 ٬ گروهی دیگر ٬  نتایج مطالعه ی کوهورتی را که بر روی 244 کودک غالباً سفید پوست انجام داده بودند ٬  منتشر ساختند . آنها در این مطالعه به بررسی رابطه ی مدت زمان خواب با BMI  و چربی بدن کودکان پرداخته بودند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که کاهش مدت زمان خواب در اوایل دوران کودکی ٬  با افزایش BMI در هر دو جنس مرتبط است . و این افزایش درBMI ٬ به افزایش توده ی چربی بدن مربوط می شود.(35)

همچنین ٬در سال 2011 ٬ تأثیر مدت زمان خواب را بر چاقی  و پروفایل چربی٬  در 2053 کودک و نوجوان 20-6 ساله ی هنگ کنگی ارزیابی کردند. آنها نیز به ارتباط کاهش زمان خواب با افزایش بروز چاقی  و افزایش سطح سرمی کلسترول تام و LDL  پی بردند.(36)

در سال 1999  ٬ بیان شد که هیچ گونه ارتباط قابل ملاحظه ای بین مدت زمان خواب و سطح لیپید و لیپوپروتئین های سرمی در میان مردان ژاپنی وجود ندارد.گرچه ٬ جامعه آماری این مطالعه تنها متشکل از کارمندان کارخانه ای می شد که همگی مردان میان سال ژاپنی بودند.(37)

در سال 2008  ٬ مطالعه دیگری با استفاده از اطلاعات گسترده ای که در سال 2003  توسط وزارت بهداشت ژاپن منتشر شده بود ٬انجام شد.در این مطالعه ی 3995 موردی (1666 مرد  ٬ 2329 زن ) ٬ به ارتباطی  U شکل  ٬ بین مدت زمان خواب و افزایش TG سرم ونیز مدت زمان خواب و کاهش HDL  سرم ٬تنها در جمعیت زنان پی برده شد.(38)

در مقاله ای که در سال 2008 در مورد ارتباط مدت زمان خواب و سندرم متابولیک انتشار یافت ٬ نتیجه گیری شد که در جمعیت کره ای کمتر از 60 سال ٬ کاهش و افزایش مدت زمان خواب با افزایش خطر سندرم متابولیک همراه است. از طرفی ٬  کمترین خطر سندرم متابولیک مربوط به افرادی می شد که 7 ساعت می خوابیدند.(39)

در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است که در یکی از آنها به این نتیجه رسیدند که افرادی که کمتر از 5 ساعت خواب شبانه دارند ٬ در مقایسه با افرادی که 8-7 ساعت می خوابند در معرض ابتلایبیشتر به سندرم متابولیک قرار دارند.(40) این مطالعه بر خلاف مطالعات مشابه در خارج از کشور ٬ افزایش مدت زمان خواب را جزء عوامل خطر ابتلا به سندرم متابولیک نمی داند.

با توجه به مطالعات قبلی دکتر جلیل القدر و همکارانش ،کودکان و نوجوانان ساعات خواب و بیداری غیرمعمول و کمتر از حد طبیعی برای سن دارند و بسیاری از آنان دچار محرومیت از خواب هستند.لذا  این مطالعه برای ارزیابی رابطه خواب افراد 18-10 ساله منطقه مینودر با چاقی و لیپیدهای سرمی آنان طراحی شد.







:(Objective and Hypothesis)3-1- اهداف و فرضیات 





:(General Objective)  1-3-1-هدف اصلی طرح 

تعیین ارتباط  مدت زمان خواب با پارامترهای سندرم متابولیک ٬در کودکان و نوجوانان 18-10ساله منطقه مینودرشهر قزوین ،۱۳۹۱-۹۲.





 :(Specific Objectives)2-3-1 اهداف فرعی 

1. تعیین فراوانی نسبی مدت زمان خواب در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین



2. تعیین فراوانی نسبی دیس لیپیدمی در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین



3. تعیین فراوانی نسبی چاقی در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین



4. تعیین فراوانی نسبی فشار خون سیستولی و دیاستولی در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین



5. تعیین فراوانی نسبی دیابت در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین



6. تعیین ارتباط طول مدت خواب با چاقی در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر



7. تعیین ارتباط طول مدت خواب با لیپیدهای سرمی در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر



8. تعیین ارتباط طول مدت خواب با فشار خون در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر



9. تعیین ارتباط طول مدت خواب با قند خون در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر



10. مقایسه طول مدت خواب کودکان چاق و غیر چاق 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین





:(Applied Objective)3-3-1 اهداف کابردی



استفاده از نتایج مطالعه برای ارائه راهکارهای مداخله ای به منظور ارتقاء کیفیت سلامت و پیشگیری از بسیاری از بیماری های مزمن غیر مسری جامعه.









 یا سؤال های پژوهش :(Hypothesis)4-3-1- فرضیه ها 



1. فراوانی نسبی مدت زمان خواب در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین چگونه است؟



2. فراوانی نسبی دیس لیپیدمی در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین چگونه است؟



3. فراوانی نسبی چاقی در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین چگونه است؟



4. فراوانی نسبی دیابت در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین چگونه است؟



5. طول مدت خواب با چاقی در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر ارتباط دارد.



6. طول مدت خواب با لیپیدهای سرمی در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر ارتباط دارد.



7. طول مدت خواب با قند خون در کودکان 18-10 ساله ی منطقه مینودر ارتباط دارد.



8. طول مدت خواب کودکان چاق و غیر چاق 18-10 ساله ی منطقه مینودر قزوین متفاوت است.





















فصل دوم

بررسی متون



















1-2- بررسی متون :



1. در مطالعه ی انجام شده توسط سازمان دیابت و تغذیه در سال 2007 که بررروی 5103 کودک 4 تا  ، %6/13 اضافه وزن(BMI >95th) 13 ساله آرژانتین انجام شد ، 6% مبتلا به چاقی 

 نرمال داشتند .BMI و %80 (85th < BMI < 95th )

شیوع سندرم متابولیک 9.9% گزارش شد و همچنین ارتباط معناداری بین اضافه وزن ، چاقی و سندرم 

متابولیک وجود داشت. به طوری که % 31 کودکان چاق و %2/22 کودکان با اضافه وزن و %6 کودکان 

 (41)(p < 0.01) نرمال ، مبتلا به سندرم متابولیک بودند .BMIبا 

2. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2004 ، 10% کودکان 5 تا 17 ساله مبتلا به اضافه وزن یا چاقی هستند.(42)

3.در مطالعه ی انجام شده در چین که در مجله بین المللی چاقی کودکان در سال 2006 به چاپ رسیده است ، شیوع چاقی از 8% در سال 1991 ، به 12% در سال 1997 رسیده است.

خوردن غذاهای نامناسب ، میان وعده ها و کاهش تحرک به عنوان عوامل اصلی در ایجاد چاقی کودکان معرفی شده اند.(43)

4. در مطاللعه ای در آمریکا در سال 2011 ، اثرات چاقی در کودکان بررسی شده است.چاقی در کودکان شیوع بالایی پیدا کرده است . در این مطالعه برخی بیماری ها که می توانند در اثر چاقی در کودکان ایجاد شوند نام برده شده است.

دیابت شیرین نوع دو ، آسیب سلول های بتای پانکراس و وابستگی به انسولین متعاقب آن ، شیوع بالای کبد چرب در کودکان و عوارض متعاقب آن مانند هپاتیت و حتی سیروز در کودکی می تواند ایجاد گردد.

کودکان مبتلا به چاقی مرکزی در معرض سندرم متابولیک ، مقاومت به انسولین هایپرتنشن و دیس لیپیدمی می باشند. هایپرآندروژنیسم ، اختلالات خواب و انواع مختلفی از بیماری های ارتوپدی می تواند در کودکان چاق ایجاد گردد. (44)

5. در یک مطالعه ی انجام شده در سال 2004 بر روی کودکان آمریکایی ،6.1% افراد مذکر و 2.1% افراد مؤنث مبتلا به سندرم متابولیک بوده اند.احتمال وجود حداقل یک مورد از شاخه های تشخیصی 21% و احتمال وجود دو مورد 14.2% است.شایع ترین مشکل در این بررسی هیپرتری گلیسریدمی بود.(45)

در مطالعه ای در سال 2010 در چین که بر روی 1844 کودک 7 تا 14 ساله انجام شده بود ، 11% اضافه وزن داشتند و 7.2% مبتلا به چاقی بودند.شیوع سندرم متابولیک 6.6% بود مه 33.1% در افراد چاق و 20.5% در افراد دارای اضافه وزن و 2.3% در افراد با وزن نرمال بود.

با سندرم متابولیک ارتباط کاملاً مشخصی دارد  و برنامه هایی برای مقابلهBMIاین مطالعه نشان داد که 

 با چاقی کودکان چینی باید اجرا گردد.(46)

 در آسیا نسبت به اروپا پایین گزارش شده است ،WHO 7.اگرچه شیوع چاقی بر اساس گزارشات 

ولی سندرم متابولیک به عنوان یک معضل در حال پیشرفت می باشد.

  ،از سندرم متابولیک داریم ،ATP IIIدر مقالات زیادی که از سال 2001 تا 2005 بر اساس تعریف 

شیوع بالایی از سندرم متابولیک بالا گزارش شده است. طبق مطالعات سال 2005 ، چین ، تایوان ،

هنگ کنگ و تایلند شیوع مشابهی در حدود 10 تا 15% از این سندرم را گزارش کرده اند.

در جنوب چین این رقم پایین تر و در حدود 5% گزارش شده است.شیوع این سندرم در ایران و ترکیه،    و شیوع پایینBMIمشابه آمریکا است  و  در میان دختران شایع تر می باشد. با وجود میانگین پایین

چاقی در آسیای جنوبی و شرقی، شیوع سندرم متابولیک در این مناطف به صورت غیر معمول

 بالا است.(47)

8. .مطالعات مختلف در ایران از جمله مطالعه ی کاسپین در اصفهان نمایانگر افزایش چاقی در ایران است.و شیوع سندرم متابولیک در ایران حدود 14% است.(48)

9.تحقیقی در سال 2006 در تهران در میان 3036 نوجوان 10 تا 19 ساله (1413 پسر و 1623 دختر)  تعریف شد .ATP IIIشیوع سندرم  متابولیک بررسی شد. سندرم متابولیک بر اساس کرایتریای  

سندرم متابولیک به صورت 3 مورد از موارد زیر تعریف شد:

                                      برای سن و جنس90th=1.دور کمر>

                                 برای سن و جنس90th2.فشار خون >=

                                  BP>=130/85

HDL<=403.

TG>=1104.

FBS >=1105.



نتایج به صورت زیر گزارش شد:

1/31% جمعیت هیچ ریسک فاکتوری نداشتند.9/68% جمعیت یک یا بیشتر از یک مورد ریسک فاکتور داشتند.34% ، دو یا بیشتر و 1/10% مبتلا به سندرم متابولیک بودند.

هیچ تفاوتی در شیوع سندرم متابولیک مشاهده نشد.این سندرم در نوجوانانی که سابقه خانوادگی دیابت داشتند شایع تر بود.

این سندرم در نوجوانان با اضافه وزن شایع تر از افرادی که وزن نرمال داشتند ، بود.

 بالا کمترین شیوع راFBSبالا شایع ترین ریسک فاکتورها بودند . در حالی که TG  پایین و HDL

داشت .

 بالارا نسبت بهTG پایین و HDL افراد با سابقه ی خانوادگی دیابت ، میزان بالاتری از چاقی شکمی ،

افراد بدون سابقه خانوادگی دیابت نشان دادند.

این مطالعه نشان دهنده ی شیوع بالای سندرم متابولیک در نوجوانان ایرانی است.این مطالعه اولین مطالعه در زمینه ی بررسی شیوع سندرم متابولیک در نوجوانان ایرانی و خاورمیانه است.

تقریباً 10% تمام نوجوانان و 42% نوجوانان با اضافه وزن کرایتریای سندرم متابولیک را پر می کردند.

.تعداد اندکی مطالعه در زمینه ی شیوع سندرم متابولیک در نوجوانان ایرانی صورت گرفته است.

10.در بررسی دیگری در مشهد در سال 2009 ، شیوع سندرم متابولیک و فاکتورهای مؤثر بر آن در نوجوانان 15 تا17 ساله دختر بررسی شد.اطلاعات مربوط به 622 دختر 15 تا 17 ساله توسط پرسشنامه جمع آوری شد.فشار خون و آزمایشات بیوشیمی اندازه گیری گردید.

اضافه وزن به عنوان یک انحراف معیار بالاتر و چاقی به عنوان دو انحراف معیار بالاتر از متوسط برای      تعریف شد.ATP IIIسن و جنس  تعریف گردید. تعریف شد.سندرم متابولیک نیز بر اساس کرایتریای 







1.Waist circumference>=90th

2.BP>=90th

3.TG>90th

4.HDL <=37

5.FBS >=100



داشتن 3 مورد یا بیشتر در تعریف سندرم متابولیک قرار می گیرد.نتایج بدست آمده به صورت زیر بود:

14.6% دچار اضافه وزن بودند و 3.4% مبتلا به چاقی بودند.3.7% دورکمر بالاتر از صدک 90 داشتند و 9.5% دور کمر بیشتر از 80 سانتیمتر داشتند.24% هیپرتنشن دیاستولی ایزوله داشتند.هایپرتنشن سیستولی و هایپرتنشن در کل به ترتیب 2/7و 1/6% بود.

 پایین در 60% گزارش شد .HDLهایپرتری گلیسریدمی در 5/24% جمعیت نوجوان دیده شد. 

به علاوه هایپرگلیسمی در 16.7% آنها گزارش شد.شیوع سندرم متابولیک 5/6 % برآورد شد که 1/45 % افراد چاق کرایتریای سندرم متابولیک را داشتند .

در این مطالعه 2/17% هیچ یک از کرایتریا را نداشتند.یک کرایتریا در 2/45% موارد وجود داشت.تقریباً نیمی از نوجوانان در این مطالعه حداقل یک اختلال متابولیک داشتند و در ریسک ابتلا به سندرم متابولیک در آینده هستند.

 همچنین در این مطالعه 30.3% و 6.5% به ترتیب 2و 3 کرایتریای سندرم را داشتند. افزایش در دور کمر 

(p<0.001) باعث افزایش قابل ملاحظه در سندرم متابولیک گردید.BMIیا 

سطح اقتصادی بالای خانواده ، تاریخچه پزشکی والدین و عادات غذایی به خصوص مصرف بالای کربوهیدرات 

فاکتورهای تأثیر گذار در شیوع سندرم متابولیک بودند.(49)

11.در مطالعه ای در سال 2007 در اسپانیا مشخص شد ، که سندرم متابولیک 4 تا 10 % نوجوانان را گرفتار 

کرده است.ریسک فاکتورهای آن شامل : اضافه وزن، جنس مذکر و نژاد اسپانیایی است.در این مطالعه ارتباط 

سندرم متابولیک و اختلال خواب در میان 270 نوجوان در سن 13تا 14 بررسی شد.

70% کودکان با اختلال خواب ، اضافه وزن داشتند و 59% آنها سندرم متابولیک داشتند.16% آنها بدون وجود 

اختلال خواب مبتلا به این سندرم بودند.

همچنین در این مطالعه ثابت شد که اختلال در خواب (شامل کافی نبودن طول مدت خواب ) رابطه معناداری با 

پایین و سطح بالای انسولین ناشتا دارد .(50)HDL ایجاد هیپرتنشن ،

 12.در مطالعه ای در سال 2008 بر روی جمعیت بالغ 22% گزارش شد و ارتباط معناداری بین سندرم 

متابولیک و طول زمان خواب وجود دارد.

هم افزایش و هم کاهش مدت زمان خواب می تواند بروز سندرم متابولیک را افزیش دهد.میزان سندرم متابولیک 

در افراد با طول مدت خواب کم یا زیاد نسبت به افراد با خواب نرمال(7تا 8 ساعت) 45% افزایش دارد.

13.در مطالعه ی دیگری که بر روی 29310 فرد بالای 50 سال در چین در سال 2010 انجام شده است ، رابطه 

ی طول مدت خواب با سندرم متابولیک مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که هم زمان کوتاه 

خواب(کمتر از 6 ساعت ) و هم زمان طولانی خواب ( بیش تر از 8 ساعت ) ، ارتباط معناداری با افزایش سندرم 

متابولیک دارند.(51)

14.در مطالعه ای در ژاپن که بر روی 4356 نفر در سن 19 تا 69 سال در 2011 انجام شد فعالیت فیزیکی آنها 

 پر شد .IPAQ(International Physical Activity Questions)پرسشنامه بین المللی 

سندرم متابولیک در آنها بر اساس داشتن 4 جز تعریف شد:



1. Diastolic BP>=85 or Systolic BP>=130 mmHg

2. HDL <40 or TG>= 150

3. FBS >=110   BS after 8h postprandial >=140

4. BMI >=25 kg/m2



در میان این افراد 680 نفر (15.6%) ، کمتر از 6 ساعت می خوابیدند.

زمان کوتاه خواب به طور مستقل و بدون ارتباط با سایر عادات زندگی ارتباط معناداری با سندرم 

(p<0.001) متابولیک داشت.

چاقی نیز ارتباط معناداری با سندرم متابولیک داشت.(52)

15.در یک تحقیق انجام شده در سال 2010  در آمریکا در میان 655 کودک 12 تا 17 ساله ، وزن ، قد ، دور کمر ،گلوکز و فشار خون چک شد.TGاندازه گیری شد.

تعریف شد .  BMIاضافه وزن و چاقی بر اساس صدک

،Leizure Time Physical Activity و BMI   در این مطالعه فرض بر این بود که افزایش در

به ترتیب در رابطه با افزایش و کاهش ریسک سندرم متابولیک است.

با افزایش سندرم متابولیک وBMI در این مطالعه شیوع سندرم متابولیک 4%گزارش شده است.افزایش 

(53)(p<0.01) با کاهش سندرم متابولیک در ارتباط بود.LTPAافزایش 

16.مطالعات دیگری نشان دادند که زمان خواب کوتاه ،با چاقی از زمان کودکی تا بزرکسالی ارتباط دارد.برای پاسخ اینکه مدت زمان خواب کوتاه با چاقی در سنین مختلف ارتباط دارد یا خیر؟، یک بررسی تحقیقاتی در سال 2007 در چندین کشور انجام شد و نشان داده شد که در میان کودکان و بزرگسالان با زمان خواب کوتاه ،افزایش ریسک ابتلا به چاقی وجود دارد.(54)

 ، ریسک بیماری هایLVH(Left Ventricular Hypertrophy ) 17.سندرم متابولیک و 

 ریسک بیماری های کاردیوواسکولار را افزایش می دهد.

مطالعه ای مقطعی در سال 2010 در چین جهت بررسی اثر مقادیر مختلف فعالیت فیزیکی بر شیوع سندرم متابولیک  صورت گرفت. 

1944 مورد شامل 746 مرد در سنین12.3-/+ 57.6، و 718 زن در سنین 11-/+ 57.4 مرد مطالعه قرار  گرفتند.

 بر اسا کرایتریای ولتاژ نوار قلب تعریف گردید.LVH

میزان فعالیت فیزیکی بر اسا پرشنامه به سه گروه : کم ، متوسط و زیاد تقسیم شد.

5/15 % دچار سندرم متابولیک

7/29 % دچار چاقی

7/21 % دچار هایپرتری گلیسریدمی

 مختل داشتند.FBS و1/13 % 

دو گروه با BMI و وزن تأثیرگذار است. به عنوان مثال، BMI18. طول زمان خواب (کوتاه، نرمال، طولانی) بر خواب کوتاه (5ساعت) و خواب نرمال (8-7 سال)، به اندازه5/2 واحد (تقریباً 7 کیلو گرم) متفاوت است که این اختلاف ظرف 10 سال ایجاد شده که در طی این مدت در مجموع چند صد ساعت اختلاف خوابیدن بین دو گروه وجود دارد.

در 1469 خانم 32 تا 62 ساله که از لحاظ زمان خواب به دو گروه زیر 6 ساعت و بالای 6 ساعت تقسیم شدند،  وجود نداشت.BMIاختلاف واضحی در  

یا در در نمونه ی 68183 نفری اختلاف وزن 9/0کیلوگرم بین دو گروه 5 ساعت و 8 ساعت خواب  در طی 10 سال وجود داشت. 

طول زمان خواب کوتاه ( 5 ساعت در روز در بالغین و کمتر از 10 ساعت در روز در اطفال) یا برعکس خواب طولانی (بیشتر از 9 ساعت در روز در بالغین ) باعث افزایش ریسک ابتلا به چاقی می گردد.

اگر خواب روزانه به صورت حاد به میزان 4 ساعت کاهش یابد، عدم تحمل به گلوکز به وجود می آید.

 5 ساعت خواب در شبانه روز نیز، غیر معمول است و فقط 5% تا 8% جمعیت بزرگسال دیده می شود. شواهد کمی نیز وجود دارد که افراد با 6 ساعت خواب هم در معرض خطر سندرم متابولیک می باشند.

تقریباً خواب به مدت 7 ساعت کاملاً نرمال محسوب می   هستند. شود. تعداد محدودی از بزرگسالان چاق 

 هستند.Short sleeper

شاید اگر جمعیت مبتلا به چاقی که زمان خواب کوتاهی دارند برای ساعت بیشتری بخوابند، تعادل انرژی و سطح هورمون ها نرمال شود. در کودکان شیوع چاقی در افراد با خواب کمتر از 10 ساعت دو برابر بیشتر از افراد بالاتر از 10 ساعت است.

در یک مطالعه 7/7% کودکان چاق کمتر از 10 ساعت می خوابیدند در مقایسه با فقط 6/3% کودکان غیر چاق که کمتر از 10 ساعت می خوابیدند . . در یک مطالعه ی دیگر ثابت شده که چاقی در گروه کم خواب افزایش پیدا می کند. 7/89% بچه های با ساعت خواب کوتاه در سن 3 سالگی بوده، ظرف 4 سال آینده مبتلا به چاقی نشدند.

در مقایسه 6/93% و 2/93% کودکان که به ترتیب به مدت 11 تا 9/11 و بیشتر از 12 ساعت می خوابیدند ظرف مدت 4 سال آینده مبتلا به چاقی نشدند.

در یک مطالعه ی دیگر کودکان از 9 سالگی تا 12 سالگی بررسی شدند، این تحقیق نشان داد که متوسط خواب در 9 سالگی که در آینده مبتلا به اضافه وزن شدند 78/8 ساعت و افرادی که مبتلا به اضافه وزن نشدند 02/9 ساعت (تقریباً مشابه گروه قبلی) بود.

بسیاری از دیابتی های نوع 2 خواب آشفته و نا منظم به دلیل مشکلات پزشکی مانند افسردگی دارند .

بهبود یافتن خواب به تنهایی باعث بهبود سندرم متابولیک یا دیابت به تنهایی نمی شود. اگرچه ریسک دیابت در افراد با 5 ساعت خواب تقریباً دو برابر افراد با 7 ساعت خواب است، ولی این نیازمند گذشت 10 سال خواب با این مقدار زمان است.(57)

20. در یک مطالعه در چین در سال 2010 رابطه ی بین طول زمان خواب و سندرم متابولیک در 311 کودک چاق بررسی شد. ،  کودکان از نظر طول زمان خواب، در چهار گروه تقسیم شدند: کمتر از 8 ساعت ، 10-8 نرمال ، به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. BMIساعت و بیشتر از 10 ساعت و یک گروه کودکان با 

  و انسولین ناشتا بین دو گروه با زمان خواب کمتر  از 8 ساعت2h p.p، FBSاختلاف واضحی در فشارخون، 

و زمان خواب بالای 10 ساعت وجود داشت.



























فصل سوم
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1-3-مواد و روش ها :

این مطالعه جهت بررسی شیوع دیس لیپیدمی ، چاقی ، فشار خون عادات خواب و ارتباط مدت زمان خواب با سایر متغیر های یاد شده ، در گروه سنی 10 تا 18 سال، منطقه مینودر قزوین انجام شد.

کودکان به همراه والدین (اکثراً مادران) با تماس تلفنی به پایگاه بهداشتی مینودر توسط کارشناس مربوطه دعوت شدند و طی جلسات توجیهی ابتدا در مورد طرح، سندرم متابولیک، مزایای اسکرین کردن کودکانشان و مداخله بموقع در صورت تسشخیص اطلاعات کافی دریافت کردند. والدینی که موافق به شرکت فرزندانشان در طرح بودند، رضایت نامه کتبی را تکمیل نمودند. امضاء دوم در مورد افرادی که نوجوان بودند توسط خود آنان نیز گرفته شد.

پس از کسب رضایت نامه، اطلاعات مورد نیاز به کمک مصاحبه، مشاهده، معاینه بالینی و آزمایشهای بیوشیمیایی جمع آوری شد. پرسشنامه شامل بخشهای: دموگرافیک، تن سنجی، الگوی تغذیه و فعالیت بدنی به همراه ارزیابی بررسی خواب و تستهای بیوشیمیایی طراحی شد. و سپس توسط پژوهشگر با انجام مصاحبه، معاینه بالینی و ارجاع به آزمایشگاه تکمیل شد. ابتدا در منطقه مینودر اطلاعات دموگرافیک، تن سنجی، الگوی تغذیه و فعالیت بدنی توسط پژوهشگر ثبت گردید. سپس افراد برای انجام معاینات بالینی به پزشک آموزش 

آموزش دیده و سپس جهت بررسی بیوشیمیایی به آزمایشگاه ارجاع گردیدند.

در آزمایشگاه به دنبال 12 ساعت ناشتایی، حدود 5 سی سی خون از کلیه نمونه ها به منظور اندازه گیری تری گلیسیرید، کلسترول،LDL،HDL، قند ناشتا گرفته شد.

2-3- اندازه گیری فشار خون:

اندازه گیری فشار خون با استفاده از فشارسنج جیوه ای ریشتر بعد از استراحت نسبی افراد در وضعیت نشسته اندازه گیری شد. اندازه گیری دوبار بوده و از کافی که 40 درصد طول بازو را گرفته، استفاده شد. لبه تحتانی کاف 2 سانتیمتر بالای حفره کوبیتال قرار گرفت. لبه بالایی کاف با لباس ها نباید فشرده می شد.

لازم بود که کودک آرام و ساکت باشد. بازوی راست وی جهت اندازه گیری انتخاب شود.



3-3- اندازه گیری وزن:

وزنه سه گای آلمان روی سطح سفت و غیر مفروش قرار داشت. عقربه روی عدد صفر، کودک بدون کفش و لباس های سنگین در مرکز ترازو می ایستد. هفته ای یکبار ترازو با وزنه ای استاندارد کالیبره شد.

BMI با استفاده از فرمول وزن (کیلوگرم) تقسیم بر قد (به توان دو) اندازه گیری شد. بیماران با صدک 95-85 درصد حد مطلوب برای سن و جنس به عنوان اضافه وزن و با BMI بالای 95% طبق کرایتریاهای استاندارد چاق حساب می شوند.



4-3- اندازه گیری قد:

فرد باید ایستاده باشد بطوریکه پشت سر، شانه ها، باسن و ساق پا با سطح عمودی اندازه گیری قد باید مماس باشد. پاشنه ها باید به هم نزدیک باشند. از فرد می خواهیم که طوری راست به جلو نگاه کند، صفحه افقی روی ابزار اندازه گیری قد را حرکت داده، پایین می آوریم تا روی سر فرد قرار گیرد بطوریکه موها فشرده گردد.



5-3- الگوی خواب:

براساس پرسشنامه BEARS و CSHQ بررسی شد.

Bedtime problems, Excessive daytime sleepiness ,Awakenings during the night, Regularity and duration of sleep, Snoring(BEARS)

The Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)





6-3- نوع مطالعه (Type of Study):

 کیفی  کار آزمایی بالینی           اپیدمیولوژیک تحلیلی (مورد شاهدی، هم گروهی) تحلیلی

 پایه (تجربی) اپیدمیولوژیک توصیفی مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی تحلیلی و گذشته نگر





7-3- محدودیت ها:

عدم مراجعه افراد مورد بررسی در تاریخ های پیشنهادی به درمانگاه بدلیل همزمانی با ساعت حضور آنان در مدرسه مشکل ساز بود. برگه غیبت موجه به آنان داده شد. نیاز به خونگیری و ارجاع به آزمایشگاه با ریزش نمونه های درخواستی همراه بود و فقط در صورت کسب رضایت کتبی اقدام به خونگیری می شد.



8-3- ملاحظات اخلاقی:

در ابتدا کلیه اطلاعات در ارتباط با تحقیق توسط کارشناس مربوطه در اختیار شرکت کننده ها قرار داده شد، برگه رضایت نامه توسط والدین و فرزندانشان تکمیل و امضاء گردید و در صورت اعلام آمادگی وارد مطالعه شدند. 

اطلاعات مربوط به هر فرد نیز محرمانه خواهد ماند.

برگه غیبت موجه به والدین داده شد.









9-3- جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری (Sampling Procedures):

جامعه مورد مطالعه افراد 10-18 ساله تحت پوشش مرکز تحقیقات جمعیت مینودر می باشد.

نمونه گیری به صورت سیستماتیک انجام می شود.

حجم جامعه هدف حدود 2700 نفر می باشد لذا با توجه به محدود بودن حجم جامعه هدف در محاسبه حجم نمونه، حجم جامعه را دخیل کرده، مقدار حجم نمونه به صورت ذیل بدست می آید:

n=

P=0.35,      d=0.05,      1-α=0.95



با توجه به محدود بودن حجم جامعه حجم نمونه به صورت ذیل تصحیح می شود:

n'=n/(1+n/N)=275





با توجه به 20% به عنوان عدم پاسخگویی برای آنکه حجم نمونه محاسبه شده در فوق حداقل نمونه مورد نیاز است، لذا n را در ضریب 1.25 ضرب کرده بنابراین:

n×1.25=344



10-3- روش جمع آوری و تجزیه تحلیل داده ها:

اطلاعات به کمک پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی، خواب و تن سنجی و آزمایشات بیوشیمیایی خون

(TG,Chol, LDL, HDL) و اندازه گیری فشار خون می باشد. پس از جمع آوری داده ها یافته ها در قالب جداول فراوانی، نمودار و شاخص های عددی ارائه گردید. برای آنالیز داده ها از آزمون مجذور کای و آزمون تی استفاده شد. سطح معنی داری 5 درصد در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS Version 19 خلاصه و آنالیز شد.

عادات خواب جمعیت مورد مطالعه برای بررسی آماری به صورت زیر کد گذاری شد :

   مدت زمان خواب در روزهای عادی :

         زیر 12 سال ( به ترتیب کد 1 ، 2 ، 3 دریافت کردند )

                                     گروه کم خواب : کمتر از 9 ساعت

                                     گروه با خواب نرمال : 9 تا 11 ساعت

                                     گروه پر خواب : بیشتر از 11 ساعت

         بالای 12 سال ( به ترتیب کد 1 ، 2 ، 3 دریافت کردند )

                                     گروه کم خواب : کمتر از 8 ساعت

                                     گروه با خواب نرمال : 8 تا 9 ساعت

                                     گروه پر خواب : بیشتر از 9 ساعت



   ساعت خواب هنگام شب در روزهای عادی :

          زیر 12 سال ( به ترتیب کد 1 ، 2 دریافت کردند )

                                     طبیعی : قبل از ساعت 10 شب

                                     غیر طبیعی : بعد از ساعت 10 شب

          بالای 12 سال ( به ترتیب کد 1 ، 2 ، 3 دریافت کردند ) 

                                     زودهنگام : قبل از ساعت 9 شب

                                     طبیعی : ساعت 9 تا 11 شب

                                     دیر هنگام : بعد از ساعت 11

ساعت برخواستن از خواب  در روزهای عادی ( به ترتیب کد 1 ، 2 دریافت کردند )

                                     طبیعی : قبل از ساعت 8 صبح

                                     غیر طبیعی : بعد از ساعت 8 صبح

   مدت زمان خواب در روزهای تعطیل

          زیر 12 سال ( به ترتیب کد 1 ، 2 ، 3 دریافت کردند )  

                                      گروه کم خواب : کمتر از 9 ساعت

                                      گروه با خواب نرمال : 9 تا 12 ساعت

                                      گروه پر خواب : بالای 12 ساعت

         بالای 12 سال ( به ترتیب کد 1 ، 2 ، 3 دریافت کردند ) 

 

                                     گروه کم خواب : کمتر از 8 ساعت

                                     گروه با خواب نرمال : 8 تا 10 ساعت

                                     گروه پر خواب : بیشتر از 10 ساعت

ساعت خواب هنگام شب در روزهای تعطیل :

          زیر 12 سال ( به ترتیب کد 1 ، 2 دریافت کردند )

                                     طبیعی : قبل از ساعت 11 شب

                                     غیر طبیعی : بعد از ساعت 11 شب

          بالای 12 سال ( به ترتیب کد 1 ، 2 ، 3 دریافت کردند )  

                                     زودهنگام : قبل از ساعت 9 شب

                                     طبیعی : ساعت 9 تا 12 شب

                                     دیر هنگام : بعد از ساعت 12

ساعت برخواستن از خواب  در روزهای تعطیل

           زیر 12 سال ( به ترتیب کد 1 ، 2 ، 3 دریافت کردند )

                                     زودهنگام : قبل از ساعت 8 صبح

                                     طبیعی : ساعت 8 تا 10 صبح

                                     دیر هنگام : بعد از ساعت 10 صبح

          بالای 12 سال ( به ترتیب کد 1 ، 2 ، 3 دریافت کردند ) 

                                     زودهنگام : قبل از ساعت 8 صبح

                                     طبیعی : ساعت 8 تا 10 صبح

                                     دیر هنگام : بعد از ساعت 10 صبح
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1-4- یافته ها : 

آنالیز داده ها بر روی 325 نفر انجام شد. در این میان 165 نفر مؤنث و 160 نفر مذکر بودند.

تمامی افراد در بازه سنی 10 تا 18 سال قرار داشتند و میانگین سنی آنها 12/15 سال بود.

 بودند،(BMI < 85th) طبیعی برای سن و جنس خود BMI در جمعیت مورد مطالعه9/84 درصد، دارای 

  و 7/4 درصد مبتلا به چاقی بودند.(85th =< BMI =< 95th )4/10 درصد اضافه وزن داشتند 

(BMI >= 95th )

در میان افراد مبتلا به چاقی ، 5/62 درصد در گروه مذکر و 5/37 درصد در گروه مؤنث قرار داشتند..

(p = 0.4) با جنس معنادار نبود. BMI ارتباط 

7/4 درصد افراد ، کلسترول بالای 200 داشتند. ( نمودار 1)

16 درصد افراد ، تری گلیسرید بالای 130 داشتند . (نمودار 2 )

 بالای 130 داشتند . ( نمودار 3 )LDL  3 درصد افراد، 

 کمتر از 40 داشتند . (نمودار 4 )HDL 36 درصد افراد ، 

در جمعیت مورد مطالعه ، 9/10 درصد ، تری گلیسرید بالای صدک 90 برای سن و جنس داشتند که از این تعداد 7/41 درصد مذکر و 3/58 درصد مؤنث بودند . 

 کمتر از صدک 5 برای سن و جنس داشتند . از این تعداد 9/37 درصد مذکر و HDL همچنین 7/46 درصد ، 

1/62 درصد مؤنث بودند.

  بالای صدک 95 درصد برای سن و جنس داشتند .LDL4/2 درصد افراد نیز ، 

9/3 درصد کلسترول بالای صدک 95 درصد برای سن و جنس داشتند . ( 9/76 درصد مؤنث و 1/23 درصد مذکر )



                                                                                    نمودار 1           



                                                                                  نمودار 2



                 نمودار 3 



                   نمودار 4

مدت زمان خواب در روزهای عادی، در2/29 درصد افراد (95 نفر ) ، کمتر از حد معمول ، در 6/40 درصد

 (132 نفر) در محدوده طبیعی و در 5/29 درصد (96 نفر) بیشتر از حد مجاز بود. ( تقسیم بندی مدت زمان

 خواب به صورت کامل در قسمت متدولوژی بیان شده است.) (جدول 1)

به صورت میانگین ، مدت زمان خواب در روزهای عادی در سنین 12-10 سال کمتر از حد نرمال ، در سن 17 

سالگی در حد نرمال و در بقیه سنین بیشتر از نرمال بود . البته ، میانگین مدت زمان خواب روزهای عادی در 

کل جمعیت در محدوده نرمال بود. (نمودار 5 )



نمودار5 . توزبع عادات خواب در روزهای عادی

( کد 1:کم خواب  کد 2 : خواب نرمال   کد 3 : پر خواب )





		مدت زمان خواب

		فراوانی

		درصد کل 

		زیر 12 سال

		بالای 12 سال



		کمتر از 8 ساعت

9-8 ساعت

10-9 ساعت

11-10 ساعت

12-11 ساعت

بیشتر از 12 ساعت

		65

		20

		4

		16



		

		142

		43.7

		5.3

		28.4



		

		58

		17.8

		10

		7.8



		

		35

		10.8

		9.2

		1.6



		

		19

		5.8

		4.5

		1.3



		

		4

		1.2

		0.9

		0.3





جدول 1.مدت زمان خواب در روزهای عادی 



مدت زمان خواب در روزهای تعطیل در 3/16 درصد افراد (53 نفر ) ، کمتر از حد معمول ، در 3/56 درصد 

(183 نفر ) در محدوده طبیعی و در 24 درصد (78 نفر ) بیشتر از حد مجاز بود. (نمودار 6 ) (جدول 2 )

		مدت زمان خواب

		فراوانی

		درصد

		زیر 12 سال

		بالای 12 سال



		کمتر از 8 ساعت

9-8 ساعت

10-9 ساعت

11-10 ساعت

12-11 ساعت

بیشتر از 12 ساعت

		31

		9.5

		3.5

		6



		

		99

		30.5

		8.3

		22.2



		

		94

		28.9

		13.8

		15.1



		

		55

		16.9

		10.9

		6



		

		22

		6.8

		5

		1.8



		

		13

		4

		3.5

		0.5







جدول2 . مدت زمان خواب در روزهای تعطیل 



میانگین مدت زمان خواب در روزهای تعطیل در تمامی گروه های سنی بیشتر از حد نرمال بود. ( در گروه سنی

 18 سال بیشتر از بقیه بود . )



نمودار6 . توزبع عادات خواب در روزهای عادی

 ( کد 1:کم خواب  کد 2 : خواب نرمال   کد 3 : پر خواب )





زمان خواب شب در روزهای عادی در 8/2 درصد (9نفر) ، زودهنگام ، در 2/38 درصد ( 124 نفر ) در محدوده 

نرمال ودر 8/58 درصد دیرهنگام بود . ( نمودار 7 ) (جدول 3)







		مدت زمان خواب

		فراوانی

		درصد

		زیر 12 سال

		بالای 12 سال



		ساعت9-8

ساعت10-9

ساعت11-10

ساعت12-11

بعد از ساعت 12



		10

		3.1

		2.9

		0.2



		

		47

		14.5

		11.2

		3.3



		

		103

		31.7

		15.3

		16.4



		

		129

		39.7

		4.5

		35.2



		

		35

		10.8

		0.5

		10.3





جدول3 . زمان خواب در روزهای عادی هنگام شب 





نمودار7 . توزبع زمان خواب در روزهای عادی هنگام شب

 ( کد 1: خواب زودهنگام  کد 2 : خواب نرمال   کد 3 : خواب دیروقت )

زمان خواب شب در روزهای تعطیل در 4/3 درصد ( 11 نفر ) زودهنگام ، در 60 درصد ( 195 نفر ) در محدوده نرمال و در 4/35 درصد (115 نفر ) دیرهنگام بود . ( نمودار 8 ) (جدول 4 )

		مدت زمان خواب

		فراوانی

		درصد

		زیر 12 سال

		بالای 12 سال



		قبل از 8 ساعت

ساعت9-8

ساعت10-9

ساعت11-10

ساعت12-11

ساعت13-12

		2

		0.6

		0.5

		0.1



		

		12

		3.7

		3.2

		0.5



		

		18

		5.5

		4.3

		1.2



		

		65

		20

		10.5

		9.5



		

		139

		42.8

		10.4

		32.4



		

		85

		26.2

		2.2

		24





جدول 4. زمان خواب در روزهای تعطیل هنگام شب



نمودار8 . توزبع زمان خواب در روزهای تعطیل هنگام شب

 ( کد 1: خواب زودهنگام  کد 2 : خواب نرمال   کد 3 : خواب دیروقت )

زمان برخواستن از خواب در روزهای عادی در 9/56 درصد (185 نفر ) در محدوده ی عادی و در 8/41 درصد

(136 نفر ) دیرهنگام بود . ( نمودار 9) (جدول 5 )

		مدت زمان خواب

		فراوانی

		درصد

		زیر 12 سال

		بالای 12 سال



		قبل از 7 صبح

8-7 صبح

9-8 صبح 

10-9 صبح

11-10 صبح

بعد از 11

		119

		36.6

		6.5

		30.1



		

		66

		20.3

		4.3

		16



		

		61

		18.8

		8.5

		10.3



		

		48

		14.8

		11.2

		3.6



		

		21

		6.5

		6

		0.5



		

		6

		1.8

		1.4

		0.4







جدول5 . ساعت بیداری در روزهای عادی 



زمان برخواستن از خواب در روزهای تعطیل در 5/49 درصد (161 نفر ) زودهنگام ، در 5/38 درصد (125 نفر)

در محدوده نرمال و در 2/9 درصد (30 نفر ) دیر هنگام بود . ( نمودار 10) (جدول 6 )

		مدت زمان خواب

		فراوانی

		درصد

		زیر 12 سال

		بالای 12 سال



		قبل از 7 صبح

8-7 صبح

9-8 صبح 

10-9 صبح

11-10 صبح

بعد از 11

		105

		32.3

		9.2

		23.1



		

		56

		17.2

		7.2

		10



		

		74

		22.8

		15.1

		7.7



		

		51

		15.7

		5

		10.7



		

		25

		7.7

		4.5

		3.2



		

		5

		1.5

		0.8

		0.7







جدول 6. ساعت بیداری در روزهای تعطیل 



نمودار9 . زمان برخواستن از خواب در روزهای عادی

 (کد 2 : نرمال   کد 3 : دیروقت )



نمودار10 . زمان برخواستن از خواب در روزهای تعطیل (کد 1 : زود هنگام  کد 2 : نرمال   کد 3 : دیروقت )

BMIافرادی که در روزهای عادی بعد از ساعت 10 صبح از خواب برمیخیزند به صورت معناداری از بقیه افراد 

بالاتری داشتند .

در نگاهی کلی به تمام عادات خواب دریافتیم که در جامعه ی مورد مطالعه ، افراد اندکی بیشتر از حد قابل قبول می خوابند . (نمودار 11 – جدول 7 )



		عادات خواب

		فراونی

		درصد



		کم خواب

خواب نرمال

پر خواب

		35

		10.8



		

		243

		74.8



		

		47

		14.5





جدول7 . عادات خواب جامعه 





نمودار11 . نمودار عادات خواب جامعه  ( کد 1:کم خواب  کد 2 : خواب نرمال   کد 3 : پر خواب )

 (p=0.09)ارتباط آماری معناداری میان سن و عادات خواب مشاهده نشد .

 با عادات خواب مشاهده نشد . BMIو صدک های  BMIارتباط آماری معناداری میان

)P=0.66 و P=0.89(به ترتیب 

(p=0.03)ارتباط آماری معناداری میان غلظت سرمی تری گلیسرید با عادات خواب مشاهده گردید .

و گروه پرخواب(p=0.003)به طوری که غلظت سرمی تری گلیسرید در افراد کم خواب بیشتر از گروه نرمال 

 علی رغم اختلاف آماری که نشان دهنده ی افزایش مختصر تری گلیسرید در گروه نرمال (p=0.005)بود.

(p= 0.78)نسبت به گروه پرخواب بود ، ارتباط معناداری در این زمینه مشاهده نگردید . 

(p=0.13)ارتباط آماری معناداری میان غلظت سرمی کلسترول با عادات خواب مشاهده نشد .

(p=0.12) باعادات خواب مشاهده نشد .LDLارتباط آماری معناداری میان غلظت سرمی 

)P=0.05  در گروه کم خواب به صورت معناداری از گروه نرمال بیشتر بود.LDL(البته غلظت سرمی 

  (جدول 8 )(p=0.20)باعادات خواب مشاهده نشد .HDLارتباط آماری معناداری میان غلظت سرمی

مقادیر متوسط مارکرهای چربی خون در جدول 9 آورده شده اند .

		Chol



		152



		TG



		85



		LDL



		88



		HDL

		41





جدول 9

میانگین فشار خون سیستولیک 05/103 ( با انحراف معیار 99/14 ) و فشارخون دیاستولیک 74/63( با انحراف 

معیار 87/9) بود.

از نظر فشارخون سیستولیک 6/95 درصد (306 نفر) ، فشار خون نرمال و 4/4 درصد ( 14 نفر) فشارخون بالای

صدک 90 درصد داشتند .

(p=0.02 )هیپرتانسیون سیستولیک به صورت معناداری در جنس مذکر بالاتر بود .

از نظر فشار خون دیاستولیک 9/14 درصد (48 نفر) ،فشارخون نرمال و 1/85 درصد (274 نفر ) ، فشار خون 

بالای صدک 90 درصد داشتند .

(p= 0.3)ارتباط فشار خون دیاستولیک با جنس از نظر آماری معنادار نبود .

(p=0.07)در مجموع نیز ارتباط فشار خون با جنس معنادار نبود .

)P=0.049 و P= 0.025 ، از نظر آماری مرتبط بودند . ( به ترتیب LDL با سطح خونی کلسترول و BMI 

 مشاهده نشد .HDL و TG و سطح BMI اما رابطه ی معناداری بین 

 مشاهده نشد .BMI از طرفی در بررسی عادات کلی خواب ، رابطه با 



















		

		N

		Mean

		Std. Deviation

		F

		Sig.



		Age                                     1.00

2.00

3.00

Total

		35

		14.77

		2.613

		2.431

		.090



		

		243

		15.04

		2.364

		

		



		

		47

		15.81

		2.482

		

		



		

		325

		15.12

		2.419

		

		



		 Height                               1.00

2.00

3.00

Total

		35

		158.657

		13.8414

		1.777

		.171



		

		243

		158.609

		12.7471

		

		



		

		47

		162.436

		12.6365

		

		



		

		325

		159.168

		12.8823

		

		



		Weight                                1.00

2.00

3.00

Total

		35

		50.243

		14.2985

		.836

		.434



		

		243

		50.938

		14.9736

		

		



		

		47

		53.830

		15.0135

		

		



		

		325

		51.282

		14.9019

		

		



		Cholestrol                          1.00

2.00

3.00

Total

		34

		161.1176

		36.82207

		2.045

		.131



		

		237

		150.6650

		27.65031

		

		



		

		46

		154.6522

		31.92924

		

		



		

		317

		152.3647

		29.47760

		

		



		TG                                     1.00

2.00

3.00

Total

		34

		129.3529

		121.19278

		6.078

		.003



		

		238

		95.3466

		44.85996

		

		



		

		46

		89.2391

		29.52772

		

		



		

		318

		98.0991

		57.26403

		

		



		LDL                                   1.00

2.00

3.00

Total

		34

		95.5618

		29.88725

		2.104

		.124



		

		238

		88.0803

		19.37010

		

		



		

		46

		86.8739

		20.94709

		

		



		

		318

		88.7057

		21.01453

		

		



		HDL                                   1.00

2.00

3.00

Total

		34

		42.1735

		7.83107

		1.583

		.207



		

		237

		41.1215

		8.29176

		

		



		

		46

		43.3826

		7.73553

		

		



		

		317

		41.5625

		8.18176

		

		



		BMI                                    1.00

2.00

3.00

Total

		35

		19.6410

		3.43077

		.117

		.890



		

		243

		19.8828

		4.17431

		

		



		

		47

		20.0809

		4.05304

		

		



		

		325

		19.8854

		4.07360

		

		



		BMI Percentile                   1.00

2.00

3.00

Total

		35

		45.0371

		33.10339

		.412

		.663



		

		243

		43.5807

		32.81137

		

		



		

		47

		39.2766

		30.94556

		

		



		

		325

		43.1151

		32.52338

		

		





جدول8

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

















1-5-بحث و نتیجه گیری:

سندرم متابولیک ، شامل پارامترهای : چاقی ،دیس لیپیدمی ، مقاومت به انسولین و فشار خون بالا می باشد .

این سندرم باعث افزایش ریسک دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی- عروقی می شود و مرگ و میر ناشی از 

بیماری های کاردیوواسکولار را افزایش می دهد . شیوع این سندرم در جوامع مختلف متفاوت است . در آمریکا

این میزان 4-3% (2) ، در اسپانیا 6/5%(12) و درایران از 5/6 ( مشهد(8) ) تا 1/10 % ( تهران (18)) گزارش

 شده است شیوع سندرم متابولیک در قزوین 8/11% بیان شده است. (58 )

ارتباط سندرم متابولیک با مدت زمان خواب در مطالعات متعدد نشان داده شده است.(40-32 )

ما در این مطالعه به بررسی ارتباط بین مدت زمان خواب و پارامترهای سندرم متابولیک پرداختیم و همچنین 

عادات خواب و سطح لیپیدهای سرمی کودکان و نوجوانان 10 تا 18 ساله را ارزیابی کردیم و مشاهده کردیم

 خون افزایش می یابد .LDL که با کاهش مدت زمان خواب سطح تری گلیسرید و

در سال 2011، تأثیر مدت زمان خواب را بر پروفایل چربی،  در 2053 کودک و نوجوان 20-6 ساله  هنگ 

کنگی ارزیابی کردند. آنها نیز به ارتباط کاهش زمان خواب با افزایش بروز چاقی  و افزایش سطح سرمی 

لیپیدها پی بردند .(36 )

در سال 2008 ، مطالعه دیگری در ژاپن انجام شد.در این مطالعه ی 3995 موردی (1666 مرد  ٬ 2329 زن ) 

 مشاهده شد .(38 )HDL شکل بین مدت زمان خواب و افزایش تری گلیسرید و کاهش  Uارتباطی 

تعدادی از مطالعات نیز، نظیر مطالعه ای که در سال 1999 در ژاپن انجام شده بود ارتباطی را بین مدت زمان 

خواب و لیپیدهای سرمی نشان ندادند.(37 )

از طرفی دریافتیم ، افرادی که در روزهای عادی بعد از ساعت 10 صبح از خواب برمیخیزند به صورت معناداری

 بالاتری دارند.BMI از بقیه افراد 

در مطالعه ی متاآنالیزی که در سال 2008انجام شد ، رابطه ی معنا داری میان کاهش مدت زمان خواب و 

 در جمعیت اطفال و بزرگسال مشاهده شد.(32) BMIافزایش  

در سال 2011، گروهی دیگر، نتایج مطالعه ی کوهورتی را که بر روی 244 کودک غالباً سفید پوست انجام داده 

 و چربی بدن کودکان BMI  بودند منتشر ساختند . آنها در این مطالعه به بررسی رابطه ی مدت زمان خواب با

 پرداخته بودند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که کاهش مدت زمان خواب در اوایل دوران کودکی، با افزایش 

به افزایش توده ی چربی بدن مربوط می شود .(35) BMI در هر دو جنس مرتبط است و این افزایش در BMI

طبق مطالعه ی ما میانگین لیپیدها و قند خون در بازه ی نرمال قرار داشتند.(جدول 9 )

شیوع اضافه وزن 4/10 درصد و چاقی 7/4 درصد تخمین زده شد .( در مجموع 1/15%)

در مطالعه ای که برروی کودکان 14-10 ساله چینی در سال 2010 انجام شده بود ، شیوع اضافه وزن 11 

درصد و چاقی 2/7 درصد بود .(3)

در مطالعه ای نیز که توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 2009 روی دختران 15 تا 17 ساله انجام شده بود،

 6/14 درصد به اضافه وزن و 4/3 درصد به چاقی مبتلا بودند .(2)

گرچه در مطالعات ذکر شده و نیز برخی دیگر از مطالعات جمعیت مورد ارزیابی در بازه کوچکتری نسبت به 

مطالعه ی ما قرار داشتند ، اما به نظر می رسد شیوع اضافه وزن و چاقی در قزوین اندکی بیشتر از میانگین 

جهانی باشد .

در جدول 10 به مقایسه ی آمار حاصل از مطالعات انجام شده در 3 شهر قزوین ، مشهد و تهران می پردازیم .







		

		اضافه وزن

		چاقی

		S.HTN

		D.HTN

		بالاTG 

		پایینHDL 



		قزوین

		4/10

		7/4

		4/4

		1/85

		9/10

		7/46



		مشهد 

		6/14

		4/3

		2/7

		24

		5/24

		60



		تهران

		5/13

		9/41

		8/23

		8/23

		5/37

		8/42





جدول 10

نقطه قوت این مطالعه ابتکار در تفکیک عادات خواب بود و این موضوع در سایر مطالعات مد نظر نبود.

گمان می رود چنانچه تعداد افراد مورد مطالعه بیشتر بود، نه تنها یافته های مطالعات قبلی تصدیق می شد ،

 درک می شد . نیاز به خونگیری و ارجاعBMIبلکه ارتباطات جدیدی نیز در زمینه ی عادات مختلف خواب با 

افراد به آزمایشگاه از مهم ترین عوامل ریزش نمونه ها به شمار می رود .

در مطالعه ی ما مشخص شد که کودکان و نوجوانان منطقه مینودر اندکی بیشتر از حد نرمال می خوابند.

(جدول 11 ) .گمان می رود که با رعایت بهداشت خواب بتوان از شیوع سندرم متابولیک و فاکتورهای آن

در جامعه کاست .













2-5- پیشنهادات :



پیشنهاد می شود تا مطالعه ای با حجم نمونه ای وسیع تر در قزوین انجام شود تا به روابط احتمالی بین چربی

 ، فشار خون و عادات خواب دست یابیم .BMIهای خون ، 

مطالعاتی از این قبیل در سایر شهرهای ایران انجام شود تا بتوان در زمینه ی سلامت نسل آینده برنامه ریزی

صحیح انجام داد .

رسانه های جمعی با آموزش نحوه ی زندگی سالم و هشدار به موقع به هموطنان مان ، در جهت افزایش نسبت 

افراد سالم جامعه به جای گسترش جمعیت ناسالم قدم بردارد .

کارشناسان بهداشت مدارس و سایر مسئولین ، نحوه ی خواب سالم را آموخته و به والدین و دانش آموزان انتقال

دهند .

غربالگری از نظر فاکتورهای نام برده شده در این مطالعه و نیز سایر فاکتورهای خطر بیماری های قلبی عروقی

در مدارس انجام شود. 

ارجاع موارد دچار اضافه وزن و چاقی به پزشک جهت بررسی و درمان . 
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