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مقایسه شاخصهای ترکیب بدن دانشجویان پرستاری -مامایی دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان در ابتدا و پایان ترم اول تحصیلی با استفاده از روش آنالیز امپدانس

زینت سالم ،1محمود شیخ فتحالهی ،2مریم شهابینژاد
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چکیده
مقدمه :دانشجویان از نظر تغییرات وضعیت تغذیه از گروههای در معرض خطر هستند .هدف این مطالعه مقایسه تغییرات ترکیب
بدددنی دانشددجویان پرسددتاری -مامددایی دانشددهاه ومددوش پ د ی رفسددنجان بددا اسددتزاده از رو نددالی امپدددانب بی دوال تری ی
( BIA )Bioelectrical Impedance Analysisدر روع و پایان ترش اول بود.
روشها :در این مطالعه مقطعی  15دانشجوی پرستاری و مامایی ورودی سدال  8138بدا رو سر دراری وارد مطالعده ددند.
ترکیب بدن با رو  ،BIAقد و دورکرر با استزاده از متر نواری در روع و پایان ترش اول تحصیمی دانشجویان اندازهگیدری و بدا
هم مقایسه د .دادهها با نرشاف ار مداری  SPSSنسد ه  81و بدا اسدتزاده از زمدون  tمسدتق t ،،زوجدی و زمدون ناپدارامتری
ویم اکسون تج یه و تحمی ،دند.
نتایج :در این مطالعه میانهین سن دانشجویان  83/81±0/11سال بود .توده بدون چربی ،ک ،ب بدن و قد دانشجویان در پایان
ترش اول تحصیمی اف ایش معنیداری نشان داد (به ترتیب  P =0/011 ،P=0/011و  .)P=0/081درصد چربدی بددن دانشدجویان
غیربومی نسبت به بومیها اف ایش معنیدار نشان داد ( .)P=0/081درصد دانشجویان کم وزن و چاق در روع و پایان ترش مدورد
بررسی از نظر ماری اختالف معنیداری نشان نداد (.)P=0/211
بحث و نتیجهگیری :در پایان ترش اول ،اف ایش درصد چربی بدن دانشجویان غیر بومی هشدار دهنده بدود .بده نظدر مدیرسدد
مسئولین امور دانشجویی مؤظزند در برنامه غذایی دانشجویان ساکن خوابهاه تجدید نظر نردوده و از هدرش تغذیده سدالم اسدتزاده
نرایند.
واژگان کلیدی :ترکیب بدن ،دانشجوی پرستاری و مامایی ،رو نالی امپدانب بیوال تری ی ،توده چربی ،تدوده بددون چربدی،
ک ،ب بدن
مقدمه

ویژه تجمع و توزیع نامناسب آن ر بدن به عنوان یک

اندازهگیری ترکیب بدن از روشهای کااربر ی اسا

عامل مهم بروز بیماریهای مزمن محسوب مایشاو

تغذیه و خطر بیماریهای مرتبط

( .)2رصد زیا چربی بدن با میزان افازایش اباتء و

که میتواند وضعی

با محتوای غیر طبیعی چربی بادن را مخا ن نمایاد

مرگ و میر به ویژه ر بالغین مربوط میشاو ( .)3باا

( .)1،2به عبارتی رصد غیر طبیعی چربی بادن و باه

انجام آنالیز ترکیب بدن میتاوان ایان عامال خطار را

 -1مربی ،مرکز تحقیقات محیط کار ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -2استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -3مربی ،گروه آموزشی داخلی -جراحی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
نویسندهی مسئول :زینت سالم

Email: salemzinat@yahoo.com

آدرس :رفسنجان ،بلوار خليج فارس ،خيابان شرکت پسته ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تلفن430-31315131 :
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فاکس430-31315443 :
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بیوالکتریکی

زینت سالم و همکاران

مقایسه ترکیب بدنی دانشجویان در شروع و پایان یک ترم

بر  .هر چند مخاهدات قبلی نتایج متفاوتی را گزارش

اضافه وزن هستند .این بررسی پیخنها میکند رصاد

انادازهگیاری ترکیاب بادن ر

چربی نقش مهمتری ر تخ ین افرا چاا و ساالم

گروههای م تلف سنی ،جنسی و ر مقااطع م تلاف

بازی میکند و قدرت بیختری برای افترا تو ه بادون

انجام و با هم مقایسه شو (.)2

چربی و تو ه چربی بدن ار ( .)8ر بررسی فرجیان

کر هاند ،اما الزم اس

ر حاااح حاضاار باارای تعیااین چاااقی و الغااری از
شاخن تو ه بدن استفا ه میشو  ،اما این روش قاا ر
نی س

بین ترکیبات چربی و بدون چربی بدن ،تفاوت

نخان هد به طوری که اخیراً استفا ه از این شااخن
مور سؤاح قرار گرفته اس

(.)1

باف

چربای  %48/5انخاجویان ر وره انخاجویی

افزایش نخان ا و اندازهگیاری ور کمار باا عوامال
خطر بیماریهای مزمن مربوط بو (.)9
با توجه به گزارشات متفاوتی که از مطالعات مارتبط
با مقایسه این و روش اندازهگیری شاخن تو ه بدن

برای رفع این مخکل روشهای متفاوتی وجو ار

و ترکیب بدن به س

آمده اسا  ،الزم اسا

بارای

که قا رند ترکیب و توزیع چربی بدن را انادازهگیاری

اندازه گیری میزان چربای بادن ،گاروههاای م تلاف

کنند ،اما تفاوت ،معایب و مزایای این روشها موجب

سنی ،جنسی از هر و روش استفا ه و نتایج و روش

که کاربر همه آنها یکساان نباشاد ،روش

بیخاتری ،روش

شده اس

آنالیز امپدانس بیوالکتریکی روشی آساان ،ارزان ،غیار
تهاجمی و با ستگاهی قابل حمل اس
آن ارای اهمی

اسا

که استفا ه از

با هم مقایسه شو تا بتوان با قاطعی

بهتر اندازهگیری چربی بدن را معرفی نمو (.)1
ر وضعی

تغذیه انخجویان به علا

تغییار محایط

( .)1بارای غرباالگری اضاافه

زندگی و تحصیل تغییراتی ایجا میشو  ،لذا از جمله

وزن و چاقی می توان از رصد چربای بادن اساتفا ه

گروههای ر معرض خطار تغذیاهای مایباشاند (.)5

ترکیب بادن از قبیال

عءوه بر آن انخجویان میتوانند از منافع برناماههاای

نمو  .)4( .این روش قا ر اس

کل آب بدن ،رصد چربی بادن ،تاو ه چربای ،تاو ه
بدون چربی و شااخن تاو ه بادن را بارآور نمایاد
( .)6،5ر یک مطالعه گزارش شاده اسا

ارتقا سءم
سءم

استفا ه کنند زیرا با برناماههاای ارتقاا

میتوانند عا ات تغذیهای خوب را برای تماام

کاه نتاایج

عمر کسب کنند که ر پیخگیری از بروز بیماریهاای

ناشی از روش آنالیز امپادانس بیاوالکتریکی باا نتاایج

مزمن ر ورههای میان سالی یا کهن ساالی باه آناان

(.)1

کمک نماید ( .)11لذا این مطالعاه باا هادر بررسای

بررسی یگری نخان ا شاخن تو ه بدن پپخاگویی

تغییرات ترکیب بدنی انخاجویان پرساتاری -ماماایی

باه ساایر

انخگاه علوم پزشکی رفسنجان ر بدو ورو و پایاان

شاااخنهاااای تااانساانجی متفااااوت اساا
کننده ضعیفی از چربی بدن باو ه و نساب
روشها حساسی

کمتری ار (.)7

ترم اوح تحصیل ر ساح  1391طراحی شد.

 Goonasegaranو همکاااران گاازارش کر نااد کااه
رصد چربی بدن ر مقایسه باا شااخن تاو ه بادن
کارآیی بیختری ار  .نتایج مطالعه آنهاا نخاان ا باا
احتساب رصد چربی بدن  %22/8افرا و با احتسااب
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مواد و روشها

ر این ماطالعه ماقطعی کلیه اناخجویان پارستاری-
مامایی ورو ی ساح  1391به صورت سرشماری وار
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شناسایی و رویکر های پیخگیری و رمانی را به کاار

شااخن تااو ه بادن  %33/8افاارا  ،چاا و یاا ارای

مقایسه ترکیب بدنی دانشجویان در شروع و پایان یک ترم

مطالعااه شاادند .باارای شاارک

زینت سالم و همکاران

ر طاار از کلیااه

شااخن تاو ه بدن پارین

شاده ر ساترس قاارار

عوت باه عمال آماد 67 .نفار انخاجوی ماماایی و

با توجه به مقا یر استاندار رصد چربی ،انخاجویان

پرستاری وار مطالعه شدند و تماامی انخاجویان تاا

به سه گروه تقسیم شادند :باا حاداقل چربای ،مقادار

پایان ترم اوح ر مطالعه حضور اشتند .پس از کسب

متوسط چربی و مقدار توصایه شاده ( )12بار اسااس

فاارم موافقاا نامااه کتباای ،پرسخ انامه فاار ی شااامل

شااخن تاو ه بادن (BMI)Body Mass Index

اطءعات موگرافیک انخجویان تکمیل گر ید .طبا

(تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به مترمربع) نیز

ستورالعمل استفا ه از روش BIA )Bioelectrical

انخجویان به گروههای کم وزن ،نرماح ،اضافه وزن و

 ،)Impedance Analysisمعیارهای خروج از طر :

چا تقسیمبندی شدند ( .)13انادازهگیاری ور کمار

وجو استن  ،ستگاه ضربانسااز ،باار اری و هماراه

تاوزیع چاربی بادن و لذا نااوع چاااقی را مخا ن

بو ن هر نوع وسیله الکترونیکی مثل موبایل یاا تبلا

مینماید (چاقی شکمی یا چاقی غیر شاکمی) .تعیاین

کنندگان،

توزیع چربی بدن یک شاخن بسیار خوب ر تعیاین

هیچ کدام ارای این شرایط نبو ه و بیماری خاصی را

خطر بروز بیماریهای مزمن اس  .بنابراین اندازه ور

نیز ذکر نکر ند .ر ضمن ر هنگام انادازهگیاری ،باا

کمر به ترتیب برای ختران و پسران مقاا یر بیخاتر و

خو موبایل یا تبل

مساوی  81سانتیمتر و  92سانتیمتر به عناوان چااقی

حمل نمیکر ند.

اندازهگیری تنسنجی شامل قد و ور کمر با استفا ه
از متر نواری غیر قابال ارتجااع سااخ

ایاران انجاام

مرکزی محسوب گر ید (.)13
اطءعات به سا

آماده از انخاجویان ر هنگاام

گر ید .برای اندازهگیری ترکیب بدن از ستگاه آناالیز

ورو و ر پایان ترم اوح پس از کدگذاری به ترتیاب

امپدانس بیاوالکتریکی ( ،TANITA ،A300سااخ

وار نرمافزار آمااری  SPSSنسا ه  18گر یاد .ا ه

ژاپن) استفا ه شد .ترکیب بدن ،قاد و ورکمار بارای

های کمی به صورت انحرار معیار  ±میاانگین و ا ه

ر

های کیفی به صورت تعدا ( رصد) گزارش گر یاد.

بین و کءس و صبح هنگام ،انادازه

آزماااون ناپاااارامتری کولماااوگرور-اسااامیرنور

گیری شد .این اندازهگیریها ر و مرحلاه یعنای ر

( )Kolmogorov-Smirnovنخااان ا ه کااه توزیااع

چهار هفته اوح ورو به انخگاه و ر پایاان تارم اوح

فراوانی ماتغیرهای کمی ،از تااوزیع نارماااح پیاروی

انجام شد .شرایط اندازهگیاری ترکیاب بادن باه ایان

میکند (.)P>4/45

هر انخجو توسط همکاران آماوزش یاده طار
فاصله استراح

صورت بو که ابتدا یکی از محققین ،وزن لباس و قد

مقایسه میانگین متغیرهای اندازهگیری شاده ر بادو

اندازه گیری شده انخجو را روی ستگاه  BIAتبا

ورو و پایان ترم اوح با آزماون  tزوجای (Paired t-

مینمو و سپس انخجو بدون کفش و جوراب روی

 )testو مقایسه میانگین متغیرها به تفکیک جنسی

سطح فلزی ستگاه میایساتا  .ر ایان روش ،وزن و

بومی بو ن با آزمون  tمساتقل (Independent two-

ترکیب بادن بارای هر اناخجو شامل رصاد چربی،

 )sample t-testاناجام گر ید .هماچناین ،ماقایساه

تو ه چربی ،تاو ه بادون چااربی و کال آب باادن و

تارکیب بدن (به صاورت طباقهبندی شاده) و طبقاه
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انخااجویان ورو ی ساااح  1391ر هنگااام تب ا نااام

میگرف

ر هنگام اندازهگیری بو  .با سؤاح از شرک

(.)11

زینت سالم و همکاران

مقایسه ترکیب بدنی دانشجویان در شروع و پایان یک ترم

ار

مور بررسی 35 ،نفر ( )%53/2ر رشاته پرساتاری و

ویلکاکساااون ()Wilcoxon signed-ranks test

 21نفر ( )%35/8ر رشته مامایی تحصیل مایکر ناد.

انجام گر ید .سطح معنی اری ر آزماونهاا  1/16ر

حاادو  %71از انخااجویان رشااته مامااایی و  %51از

مطالعااه بااا آزمااون ناپااارامتری رتبااههااای عءما

انخجویان رشته پرستاری ،غیر بومی بو ند.

نظر گرفته شد.

جدوح  ،1میانگین تغییارات متغیرهاای انادازه گیاری

نتایج

شاده را هانگام ورو و ر پاایااان تاارم اوح نااخان

ر این مطالعه میانگین سان انخاجویان19/12±1/83

مای هاد .همااان گوناه کاه ر ایان جادوح مخاااهده

ساح بو  41 .نفر ( )%71/9از انخجویان ختر بو ناد.

میشو  ،تغییرات کل آب بدن ،تو ه بدون چربی و قد

 61نفر ( )%89/6مجر و بقیاه متأهال بو ناد .رصاد
انخجویان غیار باومی نساب

ر پایان ترم اوح افزایش معنی اری نخان ا .

باه باومی بیخاتر باو

جدول  :1مقایسه میانگین متغیرهای مورد بررسی در دو مقطع زمانی اندازهگیری در دانشجویان پرستاری -مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال )n=75( 1931
شروع ترم اول

تغییرات

پایان ترم اول

متغیرها

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

وزن (کیلوگرم)

P-value

53/01 ± 10/34

53/53 ± 10/09

4/11 ± 1/50

4/919

قد (سانتی متر)

164/04 ± 3/11

164/51 ± 3/11

4/11 ± 4/91

*4/419

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

44/99 ± 0/45

44/93 ± 9/31

4/46 ± 4/56

4/046

دور کمر (سانتی متر)

10/10 ± 3/91

19/11 ± 3/49

-4/91 ± 4/19

4/943

درصد چربی بدن
توده چربی (کیلوگرم)

13/64 ± 3/01
14/41 ± 1/39

13/99 ± 1/33
14/14 ± 1/19

-4/43 ± 4/41
4/51 ± 5/11

4/944
4/033

توده بدون چربی (کیلوگرم)

01/11 ± 14/01

01/61 ± 14/15

4/54 ± 1/64

*4/449

کل آب بدن (کیلوگرم)

90/03 ± 1/61

90/10 ± 1/15

4/95 ± 1/44

*4/494

آزمون  tزوجی
* P>4/45اختالف از نظر آماری معنیدار

ر میان تمام متغیرهای اندازهگیری شده ،فقط میانگین

نسب

تغییرات رصد چربی بدن ر انخجویان غیار باومی

.)2

به بومی افزایش معنی اری نخاان ا (جادوح

جدول  :2مقایسه میانگین تغییرات متغیرهای مورد بررسی در دو مقطع زمانی اندازه گیری در دانشجویان پرستاری -مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر حسب بومی و
غیر بومی بودن در سال )n=75( 1931
بومی ()n=02

غیر بومی ()n=73

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

P- value

4/41 ± 1/94

-4/94 ± 1/60

4/960

قد (سانتی متر)

-4/14 ± 4/91

-4/11 ± 4/91

4/346

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

4/40 ±4/03

-4/14 ± 4/64

4/946

دور کمر (سانتی متر)

4/65 ± 4/51

4/44 ± 4/31

4/515

درصد چربی بدن

1/43 ± 1/31

-4/40 ± 4/11

*

توده چربی (کیلوگرم)

4/13 ± 1/01

-1/41 ± 6/34

4/110

توده بدون چربی (کیلوگرم)

-4/14 ± 1/41

-4/90 ± 1/11

4/431

کل آب بدن (کیلوگرم)

-4/64 ± 4/30

-4/44 ± 1/91

4/453

متغیر

وزن (کیلوگرم)

4/414

آزمون  tمستقل
* P>4/45اختالف از نظر آماری معنی دار
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بناادی شاااخن تااو ه باادن ر زمااان ورو و پای اان

( %54/9ر مقابل  %36/1رصد) .از کل انخاجویان

زینت سالم و همکاران

مقایسه ترکیب بدنی دانشجویان در شروع و پایان یک ترم

مقایسه میانگین تغییارات شااخنهاای انادازهگیاری

جدوح  4نخان ا ه شاده اسا  .هماانگوناه کاه ر

شده ر و جنس ،اختءر آماری معنی اری را نخاان

جدوح مخاهده میشو میانگین تغییرات رصد چربی

ندا ند (جدوح  .)3مقایسه میانگین تغییارات شااخن

بدن ر انخجویان پرستاری کاهش ،ر حاالی کاه ر

جدول  :9مقایسه میانگین تغییرات متغیرهای مورد بررسی در دو مقطع زمانی اندازهگیری در دانشجویان پرستاری -مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
بر حسب جنسیت در سال )n=75( 1931
دختر ()n=14

پسر ()n=41

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

-4/91 ± 1/96

4/99 ± 1/16

4/149

قد (سانتی متر)

-4/45 ± 4/44

-4/45 ± 4/05

4/144

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

-4/15 ± 4/59

4/11 ± 4/64

4/450

دور کمر (سانتی متر)

4/06 ± 4/11

4/19 ± 9/11

4/611

درصد چربی بدن

4/91 ± 4/43

4/45 ± 4/51

4/341

توده چربی (کیلوگرم)

4/11 ± 1/94

-4/41 ± 14/64

4/914

توده بدون چربی (کیلوگرم)

-4/55 ± 4/31

-4/93 ± 4/16

4/144

کل آب بدن (کیلوگرم)

-4/04 ± 4/66

-4/49 ± 4/40

4/105

متغیر

وزن (کیلوگرم)

P- value

آزمون  tمستقل

جدول  :4مقایسه میانگین تغییرات متغیرهای مورد بررسی در دو مقطع زمانی اندازهگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
بر حسب رشته تحصیلی در سال )n=75( 1931
پرستاری ()n=71

مامایی ()n=04

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

P- value

-4/43 ± 1/66

-4/94 ± 1/91

4/531

قد (سانتی متر)

-4/10 ± 4/95

-4/45 ± 4/44

4/491

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

-4/44 ± 4/64

-4/19 ± 4/54

4/061

دور کمر (سانتی متر)

4/19 ± 4/15

-4/09 ± 4/66

4/140

درصد چربی بدن

4/16 ± 4/45

-4/51 ± 4/43

*

توده چربی (کیلوگرم)

-4/61 ± 1/10

-4/45 ± 1/01

4/131

توده بدون چربی (کیلوگرم)

-4/15 ± 1/34

-4/41 ± 4/13

4/190

کل آب بدن (کیلوگرم)

-4/54 ± 1/09

-4/45 ± 4/51

4/156

متغیر

وزن (کیلوگرم)

4/490

آزمون  tمستقل،
* P>4/45اختالف از نظر آماری معنیدار

ر پایااان تاارم اوح ،رصااد چرباای باایش از %6/3

فراوانی الغری نیز به ترتیب  %14و  %16/8مخااهده

مطلوب تغییار

شد ( .)P=1/566همچنین ،چاقی بار حساب رصاد

پیاادا نمااو  .چاااقی و الغااری براساااس اناادازههااای

چربی بدن با اساتفا ه از روش  BIAر بادو ورو و

شاخن تو ه بدن و رصاد چربای بادن ر هار و

پایان ترم اوح  %7و الغری از  %35/8به  %36/1رسید

مقطع زمانی مخاهده شد ،باه طاوری کاه بار اسااس

( .)P=1/566به عبارتی ،و مخکل چااقی و الغاری،

شاخان تو ه بدن ،فاراوانی اضااافه وزن و چاااقی

تا پایان ترم اوح همچنان مخاهده گر ید.

انخجویان از وضعی

کم به وضعی

ر بادو ورو  %19/3و ر پاایان تارم اوح  %22/8و

00
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هااای اناادازهگی اری شااده ر و رشااته تحص ایلی ر

انخجویان مامایی افزایش نخان ا .

مقایسه ترکیب بدنی دانشجویان در شروع و پایان یک ترم

بحث

زینت سالم و همکاران

ا  .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات یگران مخاابه

این بررسی نخان ا که ر پایاان یاک تارم پاس از

اس

ورو به انخگاه ،تغییراتی ر ترکیب بدن انخاجویان

 %29از انخاااجویان سااااکن شاااهر خاااو و %42

مور بررسی ایجا شد ،باه طاوری کاه رصاد تاو ه

انخجویان غیر باومی سااکن ر خوابگااه را باا هام

بدون چربی ،رصد آب کال بادن و قاد انخاجویان

مقایسه و بهتر بو ن وضعی

تغذیه انخجویان باومی

افزایش نخان ا  .با توجه به این که صفحه اپی فیازی

را گزارش کر ند ( .)15عامل اجتمااعی یعنای باومی

تا سن  21سالگی غضروفی مانده و پس از  21سالگی

بو ن و سکون

ر شاهر و منازح خاو باه عاا ات

کامءً است وانی و رشد طولی قطع میشاو  ،بناابراین

غذایی مناسب و بهتر انخجویان باومی کماک کار ه

ر انخجویان ساح اوح انخگاه ،افزایش قد غیر قابال

باااو ( .)15عاااءوه بااار آن  Newtonر انخاااگاه
 Auburnواقااع ر آالبامااا نیااز گاازارش کر نااد کااه

افزایش تو ه بدون چربای ،افازایش آب بادن غیار

اسااترس ماایتوانااد بااه طااور و گانااه روی اشااتهای

قابل انتظار نمیباشد ،زیارا آب بادن باا تاو ه بادون

انخجویان تأتیر گذاشته و موجب پرخاوری و نهایتااً

مستقیم ار  .نتاایج بررسای حاضار باا

چاقی یا کم خوری و الغری شو ( .)17همچنین ،به

نتااایج مطالعااه  Koutoubو Huffmanر کالیفرنیااا

نظر میرساد غیار باومی باو ن انخاجویان موجاب

مغایرت ار  .باه طاوری کاه ر ساه ناژا م تلاف

تغذیه نامناسب و افزایش رصد چربی بدن آنان شده

انخجویی با افزایش رصد چربی ،تو ه بدون چربی

باشد؛ عءوه بر آن احتماالً انخجویان غیار باومی باه

( .)16باه عباارتی مایتاوان

ر خوابگااه ،تغییار شارایط محیطای،

چربی نسب

و آب بدن کاهش یاف
گف

آب بدن با رصد چربی بدن نسب

عکس ار

عل

سکون

ناآشنایی با فرهنا

و آ اب و رساوم شاهر جدیاد و

وقتی رصد چربی زیا میشو  ،رصاد آب کااهش

مخکءت عاطفی ،با استرس بیختر روبهرو باشاند کاه

مییابد که ر مطالعه حاضر باا افازایش تاو ه بادون

منجر به پرخوری شده اس  .همچنین ،نتایج بررسای

چربی رصد آب افزایش و ر مطالعاه  Koutoubو

 Papadakiو همکااااران ر کخاااور یوناااان تغییااار

 Huffmanبا افزایش چربی ،رصد آب کاهش یافتاه

معنی اری ر نحوه و رفتارهای تغذیهای انخاجویان

بو (.)16

بومی مخاهده نکر ند ،اما انخجویان غیربومی کاهش

گذار از وره کو کی و نوجاوانی و ورو باه وره

مصرر سبزیجات ،میاوهجاات ،حبوباات و غاذاهای

جوانی میتواند تغییراتی ر ترکیب بادن ایجاا کناد

فو ها را نخان ا ند.

ریایی و افزایش مصرر فس

( ،)5چنان کاه ر مطالعاه حاضار رصاد چربای ر

این مطالعاه نخاان ا باا ورو باه انخاگاه عاا ات

به باومی افازایش معنای

نامطلوب غذایی به ویژه ر انخجویان غیار باومی و

اری نخان ا  .عءوه بر آن ،افازایش رصاد چربای

ساکنین خوابگاهی بیختر میشو ( .)18شاید استقءح

بااه انخااجویان

مالی ،خو مدیریتی بر هزینه انخجویان غیار باومی،

پرستاری مخاهده شد .این افزایش را احتماالً میتاوان

جدا شادن از خاانوا ه ،تحمال یاک محایط جدیاد،

به غیر بومی بو ن بیختر انخاجویان ماماایی نساب

اسااتفا ه از غااذاهای پرکااالری و ساار کاار ه ساالف

انخجویان غیر بومی نسب

باادن ر انخااجویان مامااایی نسااب
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انتظار ن واهد بو (.)14

به طاوری کاه  Shimboو همکااران ر ژاپان

مقایسه ترکیب بدنی دانشجویان در شروع و پایان یک ترم

سرویس و یا استفا ه بیختر از فس

فو ها باه عناوان

زینت سالم و همکاران

اس

ر مطالعه  Newtonاساترس توانسته باو باه

تجمع انخجویان ر خوابگاه به عناوان ناوعی

موجااب پرخااوری و نهایتاااً چاااقی و ر بعضاای از

سرگرمی و لذت بر ن بتواند از عوامل احتمالی یگر

انخجویان باعث کم خوری یا الغری شو ( .)17ر

عل

خیل ر افزایش رصد چربای بادن آناان باشاد .ر

مطالعه حاضر نیز احتماالً افزایش اشتها توانسته اسا

مطالعه یگری کاه ر انخاجویان پزشاکی انخاگاه

تغییرات ایجا شده ر رصاد چربای را مناساب تار

علوم پزشکی رفسنجان انجام شده بو رصد چربای

نماید ،زیرا هر چه فر الغرتر باشد و رصاد چربای

و ور کمر ر پایان یک ساح تحصیلی افزایش نخاان

بدن ر کمترین مقدار باشاد ،احتمااح ار شااخن

ا  ،زیرا انخجویان پزشاکی نیاز  %91/4آنهاا غیار

بقا کااهش یاباد و افازایش بیمااریهاای عفاونی و

کاه

اختءح ر سیستم ایمنی را نیز ایجاا کناد ( .)12باه

غیر بومی بو ن انخجویان احتماالً یک عامل مهم ر

عبااارتی از تعاادا انخااجویان بااا رصااد چرباای ر

کاه از هماان تارم اوح

محدو ه حداقل کاسته شد و بهبو ی ر این شاخن

بومی بو ند ( .)11این امر نخان هنده این اسا
عا ات نامطلوب غذایی اس

ایجا شد ،اما ر رصد انخجویان مباتء باه چااقی

خو را نخان می هد.
تغییرات میانگین رصد چربی ر انخجویان باومی

تغییری ایجا نخده بو .

مطالعه حاضر منفی شده بو که با نتایج مطالعه انجام

همچنین ،نارساییهای تغذیه از قبیال چااقی و کام

(Newton .)18

وزنی با هر سه شاخن اندازهگیری شاده ر ابتادای

ر بررسی خو ر آالباما نخاان ا ناد کاه ورو باه

ورو و پایان ترم اوح ر نموناههاای شارک

کنناده

انخگاه و تغییر محیط ،استرسهایی را ایجا میکناد

مخاهده شد .باا شااخن رصاد چربای نساب

شده ر کخور یونان متفااوت اسا

باه

که روی رفتارهای فر باه ویاژه رفتارهاای تغذیاهای

شاخن تو ه بدن فراوانی چاقی کمتر بو ؛ این نتیجه

میتواند اتارات و جانباه تغییارات اشاتها را ر پای

ر بررسی حاضر باا مطالعاه  Kęskaو همکااران ر

اشته باشد .ر بررسی وی حادو  %36انخاجویان

لهستان و  Olearoو همکاران ر اسپانیا مخابه اس .

استرس چار کاهش اشتها شده بو ناد ()17؛

آماده از

به عل

احتماالً استرسهای ناشی از ورو باه محایط جدیاد

ر این و بررسی نیز رصد چربی به س
 BIAنسااب

بااه اناادازه شاااخن تااو ه باادن ر

انخااگاه و سااایر عواماال یگاار محیطاای نیااز ر

انخجویان کمتر بو ( .)1،19همچنین ،نتایج بررسای

تغییراتی ر رفتارهای

امانی روی زنان اهوازی ،مخابه نتایج بررسای حاضار

تغذیهای آنان ایجا کند که موجب کم اشاتهایی آناان

بو به طوری که با اساتفا ه از شااخن تاو ه بادن،

نخد کاه بتاوان ایان

شیوع چاقی  %18/3بو ر حالی که با رصد چربای

انخجویان بومی توانسته اس
شده باشد .مطالعه یگری یاف

براباار  %16/6گاازارش گر یااد ( .)21نتااایج مطالعااه

تغییرات را با آن مقایسه و توجیه نمو .
همچنین ،ر پایان ترم اوح ،رصاد چربای بایش از

حاضر باا نتاایج مطالعاه انجاام شاده ر انخاجویان

مطلاوب

پزشکی این انخگاه هم اوانی ار  .باه عباارتی ر

تغییر پیدا نمو  .این یافته با ماطالعه  Newtonهمسو

انخاااجویان ر و رشاااته تحصااایلی متقااااوت

 %6انخجویان از وضعی

06
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یک تفریح ،مصرر غذای بیخاتر و ریازهخاواری باه

طور و گانه روی اشتهای انخجویان تأتیر گذاشته و

مقایسه ترکیب بدنی دانشجویان در شروع و پایان یک ترم

نارساییهای تغذیه قبل از ورو باه انخاگاه وجاو
اشته اس
اس

و بعاد از ورو نیز همچنان بااقی ماناده

(.)11

زینت سالم و همکاران

با توجه به این که این بررسی به مدت یک ترم انجاام
شده اس  ،برای تأیید بیختر نتاایج الزم اسا

نموناه

های این مطالعه و سایر انخاجویان بارای سااحهاای

انخجویان قبل از ورو باه انخاگاه ارای نارساایی

تغذیاه

بر آن ،ارزیابیهای تنسنجی و تعیین وضعی

های تغذیهای بو هاند به نظر میرسد ر پایان ترم اوح

انخجویان برای شناسایی گروههای ر معرض خطار

فقط با اندازهگیری شاخن تو ه بدنی ،ایان نارساایی

از اهمی

و برای توصیههاای

بیختر میشو ر حالی که چاقی شاکمی کمتار و باا

تغذیهای و ارتقاا رفتارهاای تغذیاهای انخاجویان و

بهتار شاده اسا .

جامعه منبع مناسبی

تغییرات رصد چربی نیز وضعی

بنابراین به نظر میرسد با انادازهگیاری ترکیاب بادن

ویژهای برخور ار اس

ایفای نقش مؤتر ر ارتقا سءم
به شمار میآید (.)19

بتوان چاقی و الغری را قی تر بارآور نماو و از آن
به عنوان یک روش جایگزین برای شاخن تو ه بدن

نتیجهگیری

استفا ه نمو  ،زیرا حیدری و همکاران نیاز اساتفا ه از

افزایش رصد چربی بدن انخجویان غیر بومی زن

روش  BIAرا باارای تعیااین چاااقی پیخاانها ا ه انااد

خطری برای مسئولین امور انخجویی اس  .باه نظار

( .)21عءوه بر آن سایر محققین نیاز بارای تغییار ر

میرسد با تهیه و ارایه برناماه غاذایی متناوع و تهیاه

ترکیب بادن از روش  BIAاساتفا ه نماو هاناد .زیارا

غذاهای کم چرب و و نیز ر اختیار گذاشتن پمفلا

و رصاد

های آموزشی تغذیهای برای انخاجویان غیار باومی

بافا هاای بادن ر

بتوان از چااقی ایان ساته از انخاجویان پیخاگیری

روش  BIAیک روش قابال اعتماا اسا
چربی بدن را بر اساس مقاوما

مقابل عبور جریان الکتریکی نخان می هد .ایان روش

نمو .

بیخطر ،غیر تهاجمی ،ارزان و با ستگاه قابال حمال
اساا  .بنااابراین اسااتفا ه از روش  BIAنسااب

بااه

تشکر و قدردانی

استفا ه از  BMIوجو چاقی و الغاری فار را بهتار

محققین الزم می انند از خانمها خخویی و آباین کاه

بیان مینماید ( Goonasegaran .)1-5،4و همکااران

ر جمااعآوری اطءعااات همکاااری نمااو هانااد و

نیز گزارش نمو ند که رصد چربی ،قادرت بیخاتری
برای افترا بین تو ه بدون چربی و تو ه چربای بادن

همچنین از کلیاه انخاجویان محترمای کاه ر طار
شرک

نمو ند ،تخکر نمایند.

ار (.)8
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Comparison of Body Composition Changes in Nursing/Midwifery Students
of Rafsanjan University of Medical Sciences Using Bioelectrical Impedance
Analysis at the Beginning and End of the First Semester
Zinat Salem1, Mahmood Sheikh Fathollahi2, Maryam Shahabynejad3

Abstract
Background: Due to the nutritional status changes, students are considered as at-risk group.
The aim of this study was to compare the body composition changes in nursing/midwifery
students of Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS) using Bioelectrical Impedance
Analysis (BIA) at the beginning and end of the first semester.
Methods: In this cross-sectional study, all 57 newly entered nursing/midwifery students who
had been registered in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2012, were selected using
census method. Body composition using BIA, and students’ height and waist circumference
using a tape meter were measured and compared at the beginning and end of the first
semester. Data were analyzed using independent t-test, paired t-test, and non-parametric
Wilcoxon signed-ranks test by SPSS 18.
Results: The students’ mean age was 19.12±0.83 years. The comparison of lean body mass,
total body water, and height of students at the beginning and end of the first semester showed
a significant increase (P=0.023, P=0.032, and P=0.013, respectively). Body fat percentage in
non-native students compared to the native ones increased (P=0.012). The percentage of
underweight and overweight students did not show a significant difference at the beginning
and end of the first semester (P=0.655).
Conclusion: At the end of the first semester, the increase percentage of body fat in non-native
students was alarming. It seems that authorities should review the meal plan of students who
live in dormitories and use healthy food pyramids for these students.
Keywords: Body Composition, Nursing/Midwifery Students, Bioelectrical Impedance
Analysis (BIA), Fat Mass, Lean Body Mass, Total Body Water
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