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ارتباط مصرف غذاهاي آماده و بروز سندروم متابوليک :پيگيري  3ساله بزرگساالن تهراني در
مطالعه قند و ليپيد تهران
3

پروين ميرميران ،1زهرا بهادران ،2فيروزه حسيني اصفهاني ،2فريدون عزيزي

چکيده
مقدمه :در حال حاضر نگراني جهاني در مورد مصرف بيرويه غذاهاي آماده ،عوارض متابولکي و بيماريهاي قلبي و عروقي
وجود دارد .در مطالعه حاضر تاثير مصرف غذاهاي آماده بر بروز سندروم متابوليک پس از  3سال پيگيري در بزرگساالن
تهراني ،ارزيابي گرديد.
روشها :مطالعه طولي حاضر در قالب مطالعه قند و ليپيد تهران ،بين سالهاي  1361-68و  ،1363-09بر روي 1188
بزرگسال  10-39ساله صورت پذيرفت .رژيم غذايي معمول افراد با استفاده از يک پرسشنامه بسامد خوراک نيمه کمي ،پايا و
روا در ابتداي مطالعه ارزيابي شد .شاخصهاي تن سنجي و بيوشيميايي در ابتدا و انتهاي مطالعه ارزيابي گرديد .جهت تعيين
بروز سندروم متابوليک در چارکهاي مصرف غذاهاي آماده ،آزمون رگرسيون لجستيک با تعديل اثر عوامل مخدوشگر انجام
شد.
يافتهها :ميانگين سن شرکت کنندگان در ابتداي مطالعه  33/6±12/3سال ،و ميانگين نمايه توده بدني آنها  28/9±1/5کيلوگرم
بر متر مربع بود .سي و نه درصد شرکت کنندگان در مطالعه مرد بودند .درصد افزايش سطوح تريگليسيريد سرم در افرادي که
در چارک باالي مصرف غذاهاي آماده قرار داشتند ،در مقايسه با چارک اول ،در پايان دوره پيگيري بهطور قابل مالحظهاي

بيشتر بود ( %19/8±2/3در چارک چهارم در مقايسه با  %1/1±2/3در چارک اول) .پس از تعديل همه عوامل مخدوش کننده
احتمالي ،بهموازات افزايش مصرف غذاهاي آماده روند افزايشي معنيداري در شانس ابتال به سندروم متابوليک مشاهده شد

(P

براي روند کمتر از  )9/95و شانس ابتال به سندروم متابوليک نيز در باالترين چارک دريافت غذاهاي آماده تا ( %65نسبت

شانس  1/65و حدود اطمينان )2/05 –1/13باالتر بود.

نتيجهگيري :مصرف زياد غذاهاي آماده ميتواند با افزايش خطر بروز سندروم متابوليک همراه باشد.
واژگان کليدي :سندروم متابوليک ،غذاهاي آماده ،چاقي شکمي ،مقاومت به انسولين ،اختالالت ليپيدي ،پرفشاري خون

 -1گروه تغذيه باليني و رژيم درماني ،دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي ،انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي کشور ،دانشگاه علوم پزشکي
شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 -2مرکز تحقيقات تغذيه و غدد درونريز ،مرکز تحقيقات چاقي ،پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي،
تهران ،ايران
 -3مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ،پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم؛ دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران


تهران ،بزرگراه چمران ،خيابان يمن ،خيابان شهيد اعرابي ،پالک  ،62پژوهشکده علوم غدد درونريز و متابوليسم -تلفن:
 ،66526422فاکسazizi@endocrine.ac.ir ، 66522625 :
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مطالعات اپيدميولوژيک گزارش کردهاند که مصرف مکرر

مقدمه
سندروم مقاومت به انسولين يا سندروم متابوليـک
مجـموعهاي است از اختالالت متابوليکي بههم پيوسته،
شامل چاقي احشايي ،اختالل هموستاز گلوکز ،ديسليپيدمي
و پُرفشاري خون ،که زمينه بروز و گسـترش ديـابت نـوع
دو و بيماريهاي قلبي عروقي را فراهم ميسازد [ .]1 ،2طي
دو دهه اخير به موازات روند افزايشي شيوع چاقي و اضافه
وزن ،شيوع سندروم متابوليک و عوامل خطر قلبي عروقي نيز
در جوامع در حال توسعه سير صعودي داشته است [.]3
شيوه زندگي ناسالم ،کم تحرکي ،گذار سريع تغذيهاي و
شکلگيري الگوها و عادات ناصحيح تغذيه ،از جمله عواملي
هستند که در ايجاد اين روند هشدار دهنده مشارکت قابل
توجه داشتهاند [.]1
افزايش توليد غذاهاي صنعتي و فرآوري شـده ،رشـد
قـارچگونه رستورانهاي زنجيرهاي و مراکز سرو غذا ،و نيز
گرايش عمومي به مصرف غذاهاي آماده

)(Fast foods

بخشي از گذار سريع تغذيهاي ،و نيز يکي از مشکالت عمده
بهداشت و سالمت در دهههاي اخير بهشمار ميرود .با اينکه
گاهي اوقات در تعريف قراردادي غذاهاي آماده اختالف
نظرهايي وجود دارد ،اما بهطور کلي پذيرفته شده است که
دسترسي آسان ،سريع ،و نسبتاً ارزان از مهمترين ويژگيهاي
غذاهاي آماده است [ .]5، 8پُرفروشترين غذاهاي آماده،
انواع همبرگر ،پيتزا ،ساندويچ سوسيس و کالباس ،و سيب
زميني سرخ شده هستند [ .]3اندازه سروينگ غذاهاي آماده
غالباً بزرگتر است و اين نوع از غذاها حاوي مقادير زيادي
گوشت فراوري شده ،کربوهيدرات تصفيه شده ،سديم،
چربي ،اسيدهاي چرب اشباع ،اسيدهاي چرب ترانس ،و
کلسترول هستند؛ دانسيته انرژي و بار گليسمي اين غذاها
بسيار باالست در حاليکه فقير از فيبر و مواد مغذي ضروري
هستند .مصرف مکرر غذاهاي آماده تاثيرات نامطلوبي بر
کيفيت رژيم غذايي افراد دارد و موجب دريافت بيش از
اندازه انرژي و چربي ،و دريافت کمتر ويتامينهاي ،C ،A
کلسيم و ديگر مواد مغذي ،و نيز مصرف ناکافي گروههاي
غذايي ضروري از جمله غالت کامل ،لبـنيات ،ميوه و
سبزيها ميشود [.]6-11

غذاهاي آماده و تهيه شده بيرون از منزل با شيوع چاقي در
جوامع ،بروز اختالالت متابوليکي و مقاومت به انسولين،
ديابت نوع دو و حوادث قلبي عروقي در ارتباط است [-11
 .]12گزارشها نشان ميدهد فراواني ارائه سرويس غذاهاي
آماده در محل زندگي با بروز مرگ و مير و نيز پذيرش
بيمارستاني براي حمالت حاد بيماريهاي قلبي همبستگي
قابل مالحظهاي دارد [.]15
بهرغم مصرف گسترده غذاهاي آماده در ايران ،متاسفانه
تاکنون آمار دقيق و رسمي از ميزان مصرف غذاهاي آماده در
ايران ارائه نشده و مطالعات انجام شده در اين زمينه نيز
بسيار محدود هستند .نتايج يک مطالعه مقطعي بر روي
بزرگساالن تهراني نشان داد که مصرف بيشتر غذاهاي آماده
با برخي عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي ،خصوصاً
چاقي شکمي در جوانان و اختالالت ليپيدي در ميانساالن
ارتباط دارد [ .]18بررسي مصرف غذاهاي آماده در نوجوانان
اصفهاني نيز نشان داد مصرف بيشتر غذاهاي آماده عالوه بر
کاهش کيفيت رژيم غذايي نوجوانان با خطر چاقي و اضافه
وزن نيز در ارتباط است [.]13
مطالعه آيندهنگر حاضر بخشي از مطالعه کوهورت قند و
ليپيد تهران است که با هدف تعيين تاثير مصرف غذاهاي
آماده بر بروز سندروم متابوليک طي سه سال پيگيري در
بزرگساالن تهراني طراحي و اجرا گرديد.

روشها
شرکت کنندگان در مطالعه
مطالعه حاضر بهصورت طولي و با استفاده از اطالعات افراد
شرکت کننده در مرحله سوم (ابتداي سال  1361تا انتهاي
سال  )1368و چهارم (ابتداي سال  1363تا ابتداي)1309
مطالعه قند و ليپيد تهران انجام شد .بهطور خالصه ،مطالعه
قند و ليپيد تهران يک مطالعه آيندهنگر با هدف تعيين و
پيشگيري از بيماريهاي غير واگير است که از سال  1336بر
روي ساکنين باالي  3سال منطقه  13تهران آغاز شده است و
جمعآوري اطالعات هر سه سال يکبار ادامه دارد.
در مطالعه حاضر بزرگساالن  10-39ساله شرکت کننده در
مرحله سوم مطالعه قند و ليپيد تهران (سال ،)1361-68
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شامل  2583نفر ( 1120مرد و  1136زن) با اطالعات کامل

 9/1سانتيمتر اندازهگيري و ثبت گرديد .نمايه توده بدني از

تغذيه ،دموگرافيک ،تن سنجي ،فـعاليـت فيزيکي و

تقسيم وزن (کيلوگرم) بر مجذور قد (مترمربع) محاسبه

ارزيابيهاي بيوشيميايي براي آناليز انتخاب شدند .موارد کم

شد .اندازه دور کمر از حدود ناف با استفاده از متر نواري

و يا بيشگزارشدهي رژيم غذايي (انرژي دريافتي گزارش

و بدون فشار بر سطح بدن اندازهگيري و با تقريب 9/1

شده کمتر از  699يا بيشتر از کيلوکالري در روز )1299از

ثبت گرديد .براي اندازهگيري فشار خون ،افراد ابتدا به

مطالعه خارج شدند ( 282نفر) .افراديکه در مرحله

مدت پانزده دقيقه بهصورت نشسته استراحت کردند .سپس

پيگيري (سال )1363-09اطالعات تنسنجي و بيوشيميايي

فشار خون با استفاده از دستگاه فشارسنج جيوهاي دو بار

نداشتند ( 820نفر) و يا در ابتداي مطالعه بر طبق تعريف،

اندازهگيري و ميانگين آن بهعنوان فشارخون فرد در نظر

مبتال به سندروم متابوليک بودند ( 132نفر) از آناليز نهايي

گرفته شد .نمونه خون افراد شرکت کننده در مطالعه پس از

کنار گذاشته شدند و در نهايت اطالعات  1138نفر آناليز

 12-11ساعت ناشتايي در روز مراجعه بين ساعت  3تا 0

شد .ميانگين طول دوره پيگيري براي افراد شرکت کننده در

صبح ،اخذ گرديد .نـمونهها  39تا  15دقـيقه پـس از

مطالعه  3سال بود.

جمعآوري با رعايت دستورالعملهاي استاندارد ،سانتريفوژ
شد .گلوکز ناشتا سرم با روش رنگ سنجي آنزيمي با

ارزيابي رژيم غذايي
اطالعات مربوط به رژيم غذايي افراد با استفاده از يک
پرسشنامه نيمه کمي روا و پايا بسامد خوراک با  186قلم
غذايي ،بر اساس فراواني مصرف هر آيتم غذايي در سال
گذشته بهصورت روزانه ،هفتگي و ماهانه ،در ابتداي مطالعه
ارزيابي گرديد .انرژي و مواد مغذي دريافتي با استفاده از
جدول ترکيبات غذايي

U.S Department of Agriculture

) ، (USDAمحاسبه گرديد .سوسيس ،کالباس ،همبرگر،
پيتزا و سيبزميني سرخکرده بهعنوان غذاهاي آماده تعريف
شدند .مصرف غذاهاي آماده براي هر فرد بهصورت
مجموع مصرف هفتگي آن غذاها در نظر گرفته شد.

ارزيابي تن سنجي و بيوشيميايي
اطالعات دموگرافيک توسط افراد مصاحبهگر ماهر با
استفاده از پرسشنامههاي اعتباريابي شده ،ثبت گرديد.
فعاليت بدني با استفاده از پرسشنامهاي شامل ليستي از
فعاليتهاي معمول روزانه زندگي ،فراواني و زمان صرف
شده در هر هفته براي آن فعاليت ،طي  12ماه گذشته،
ارزيابي گرديد .سطح فعاليت بدني بهصورت هفته/
ساعت -معادل متابوليک بيان گرديد .وزن افراد با استفاده
از ترازوي ديجيتال با حداقل پوشش فرد و با تقريب 199
گرم اندازهگيري شد .قد افراد در حالت ايستاده و بدون
کفش ،با استفاده از متر ثابت شده بر روي ديوار با تقريب

استفاده از گلوکز اکسيداز انجام شد .تري گليسريد و
کلسترول تام سرم با روش رنگ سنجي آنزيمي بهترتيب با
استفاده از آنزيم گليسرول فسفات اکسيداز و کلسترول
اکسيداز اندازهگيري شد .ليپوپروتئين با دانسيته باال پس از
رسوب آپوليپوپروتئين بتا با اسـيد فسفوتنـگـستيـک
اندازهگيري شد .براي اندازهگيري متغيرهاي بيوشيميايي
نامبرده از کيتهاي آزمايشگاهي (خريداري شده از شرکت
پارس آزمون) انجام شد و تغييرات ضريب درون و برون
آزمون براي کليه متغيرها کمتر از  5درصد بود .کليه
ارزيابيهاي تن سنجي ،اندازهگيري فشارخون و آناليز
بيوشيمايي نمونه سرم ،در انتهاي مطالعه مجددا تکرار
گرديد.

تعريف سندروم متابوليک و اجزاي آن
سندروم متابوليک و اجزاي آن بر اساس حدود تعريف
شده بينالمللي و بر اساس دور کمر تعيين شده براي
جامعه ايراني تعريف گرديد؛  )1چاقي شکمي :اندازه دور
کمر باالتر از  05سانتيمتر در مردان و زنان؛  )2قند خون
غير طبيعي :قند خون ناشتا باالتر از  199ميلي گرم در دسي
ليتر و يا مصرف داروهاي پايين آورنده قند خون؛ )3
هايپرتري گليسريدمي :اختالالت چربيهاي خون بهصورت
تري گليسريد باالتر از  159ميليگرم در دسيليتر و يا
مصرف داروهاي پايينآورنده چربي؛  HDL-c )1پايين:
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غلظت  -HDLکلسترول پايينتر از  19در مـردان و

متابوليک در طول چارکها ،ميانه دريافت غذاهاي آماده در

پايينتر از  59ميلي گرم در دسي ليتر در زنان و يا مصرف

هر چارک بهصورت متغير کمي پيوسته وارد مدلهاي

داروهاي پايين آورنده چربي خون؛  )5پُرفشاري خون:

رگرسيون لجستيک گرديد.

فشار خون سيستوليک باالتر از  135و يا دياستوليک باالتر
از  65ميليمتر جيوه و يا مصرف داروهاي پايينآورنده
فشارخون .داشتن  3مورد از  5مورد عنوان شده بهعنوان

يافتهها
ميانگين

سن

شرکتکنندگان

در

ابتداي

مطالعه

سندروم متابوليک در نظر گرفته شد.

33/6±12/3سال ،و ميانگين نمايه توده بدني آنها

تجزيه و تحليل آماري

شرکت کنندگان در مطالعه مرد بودند .ميانگين افزايش وزن

آناليز آماري دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSويرايش
 18انجام شد .چارکهاي مصرف غذاهاي آماده بر اساس
صدکهاي  59 ،25و  35محاسبه گرديد .تفاوت ميانگين
متغيرهاي جمعيت شناختي و شيوه زندگي ،و ميانگين

 28/9±1/5کيلوگرم بر متر مربع بود .سي و نه درصد
افراد طي سه سال پيگيري  1/0±5/1کيلوگرم (2/2±5/3

کيلوگرم در مردان و  1/85±1/0کيلوگرم در زنان) بود.
ميانگين دور کمر در ابتداي مطالعه  01/3±19/1سانتيمتر
در مردان و  62/5±12/2سانتيمتر در زنان بود که پس از

عوامل خطر سندروم متابوليک در چارکها با استفاده از

گذشت سه سال به ترتيب  2.3±1/6و  3/9±3/6سانتي

آزمون آناليز واريانس براي متغيرهاي کمي و آزمون کاي

متر افزايش يافت .در پايان دوره پيگيري 210 ،نفر مبتال به

دو براي متغيرهاي کيفي ،تعيين شد .تفاوت ميانگين

سندروم متابوليک تشخيص داده شدند.

دريافت انرژي ،دانسيته انرژي رژيم غذايي ،گروههاي

ميانگين مصرف هفتگي غذاهاي آماده در ابتداي مطالعه

غذايي دريافتي ،و مواد مغذي در ميان چارکها نيز با

 123±132گرم ( بهترتيب 131±130و  122±123گرم در

استفاده از آناليز کوواريانس و با تعديل اثر جنس ،سن و

هفته در مردان و زنان) بود .خصوصيات افراد شرکت کننده

انرژي دريافتي آزمون شد .تغييرات عوامل خطر سندروم

در مطالعه ،ميانگين اجزاي سندروم متابوليک و نيز ميانگين

متابوليک طي  3سال پيگيري بهصورت [(اندازه متغير در

تغييرات  3ساله اجـزاي سندروم متـابوليک بر مبناي

ابتداي مطالعه -اندازه متغير پس از  3سال پيگيري) /اندازه

چارکهاي مصرف غذاهاي آماده در جدول  1مرور شده

متغير در ابتداي مطالعه ×  ]199تعريف شد و تفاوت آن در

است .شرکت کنندگان در چارک باال در مقايسه با چارک

چارکها با استفاده از آزمون آناليز کوواريانس با تعديل اثر

پايين ،سن جوانتر بودند ( 33/3سال در مقابل  13/1سال،

سن و جنس تعيين گرديد .جهت تعيين نسبت شانس

 Pبراي روند کمتر از  .)9/95در ميان چارکها ،تفاوت

سندروم متابوليک پس از  3سـال پيـگيري بر اسـاس

معنيداري از نظر فعاليت بدني ،مصرف سيگار ،ميانگين

چارکهاي دريافت غذاهاي آماده ،آزمون رگرسيون

وزن ،دور کمر و اجزاي سندروم متابوليک در ابتداي

لجستيک با تعديل اثر سن ،جنس ،نمايه توده بدن

مطالعه وجود نداشت .درصد افزايش سطوح تريگليسيريد

(کيلوگرم/متر مربع) ،دور کمر (سانتيمتر) ،فعاليت فيزيکي

سرم در افراديکه در چارک باالي مصرف غذاهاي آماده

(معادل متابوليک-ساعت/هفته) ،وضعيت استعمال سيگار

قرار داشتند ،در مقايسه با چارک اول ،در پايان دوره

(بله/خير) ،انرژي دريافتي روزانه (کيلوکالري/روز) ،دانسيته

پيگيـري بهطور قابل مالحضهاي بيشتر بود (%19/8±2/3

انرژي (کليلوکالري 199/گرم غذاي دريافتي) ،کربوهيدرات

در چارک چهارم در مقايسه با  %1/1±2/3در چارک اول).

(گرم/روز) ،پروتئين (گرم/روز) ،فيبر (گرم/روز) ،دريافت

مقايسه ميانگين دريافت انرژي ،مواد مغذي و گروههاي

روزانه غالت کامل (گرم/روز) ،ميوه (گرم/روز) ،سبزيها

غذايي بين چارکهاي مصرف غذاهاي آماده در جدول 2

(گرم/روز) ،لبنيات (گرم/روز) ،گوشت (گرم/روز) انجام

نمايش داده شده است.

شد .جهت ارزيابي روند نسبت شانس ابتال به سندروم
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جدول  -2خصوصيات افراد براساس طبقه بندي مصرف غذاهاي آماده
2

در ابتداي مطالعه :مطالعه قند و ليپيد تهران

 1138نفر

چارک اول
 380نفر
غذاهاي آماده (گرم در هفته)
محدوده
ميانه
سن در ابتداي مطالعه
مرد ()%
فعاليت بدني کل (متابوليک-ساعت در هفته)
افراد سيگاري ()%
وزن
در ابتداي مطالعه (کيلوگرم)
درصد تغييرات طي  3سال پيگيري
دور کمر
در ابتداي مطالعه (سانتيمتر)
درصد تغييرات طي  3سال پيگيري
تري گليسريد
در ابتداي مطالعه (ميليگرم در دسيليتر)
درصد تغييرات طي  3سال پيگيري

چارک دوم
 380نفر

چارک سوم
 380نفر

< 18

18-68

63-150

23

85

115

13/1±12/6

36/2±11/2

35/0±11/1

89/3

89/3

89/3

چارک چهارم
 380نفر
> 150
211

2

33/3±11/2
89/3

33/5±2/1

38/8±2/1

32/3±2/1

36/1±2/1

3/0

11/3

19/8

13

86/8±9/88
2/65±9/30
65/5±9/58
8/53±9/18
110±3/1
1/1±2/3

39/8±9/81
3/31±9/30
68/5±9/55
8/01±9/15
115±3/1
0/9±2/3

39/9±9/81
2/39±9/30
65/0±9/55
8/33±9/15
129±3/1
0/0±2/3

39/1±9/85
2/61±9/30
68/9±9/58
8/82±9/15
112±3/1
2

19/8±2/3

HDL-C

در ابتداي مطالعه (ميليگرم در دسيليتر)
درصد تغييرات طي  3سال پيگيري
گلوکز ناشتا پالسما
در ابتداي مطالعه (ميليگرم در دسيليتر)
درصد تغييرات طي  3سال پيگيري
فشارخون سيستولي
در ابتداي مطالعه (ميليمتر جيوه)
درصد تغييرات طي  3سال پيگيري
فشارخون دياستولي
در ابتداي مطالعه (ميليمتر جيوه)
درصد تغييرات طي  3سال پيگيري
سندروم متابوليک ()%

13/6±9/5
5/1±9/1

61/0±9/53
8/61±9/5
196±9/3
3/0±1/1
31±9/5

3/2±1/1
15/2

13/0±9/5
5/1±9/1

65/0±9/58
3/28±9/5
196±9/3
8/8±1/1
32±9/5

8/9±1/1
18/5

13/0±9/5
5/3±9/1

65/0±9/583
8/32±9/5
193±9/3
1/5±1/1
32±9/5

6/5±1/1
18/5

11/3±9/5
1/3±9/1

68/6±9/53
8/11±9/5
190±9/3
2/6±1/1
32±9/5

8/3±1/1
10/22

 1دادهها بعد از تعديل براساس سن و جنس بهصورت انحراف استاندارد  ±ميانگين نشان داده شدهاند.
 2تفاوت معنيدار بين چارک هاي مصرف غذاي آماده ( آزمون مجذور کاي ،آناليز واريانس ،يا رگرسيون خطي با تعديل اثر سن
و جنس)
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جدول  -1دريافت انرژي ،مواد مغذي و گروههاي غذايی افراد براساس طبقه بندي
مصرف غذاهاي آماده در ابتداي مطالعه :مطالعه قند و ليپيد تهران

 1138نفر
چارک اول

چارک دوم

چارک سوم

چارک چهارم

 380نفر

 380نفر

 380نفر

 380نفر

2901±32

2160±32

2203±32

دانسيته انرژي (کيلوکالري به ازاي  199گرم غذا)

01±1/2

08±1/2

06±1/2

199±1/22

کربوهيدرات (گرم در روز)

333±2/2

339±2/2

323±2/2

2

313±2/2

کربوهيدرات (درصد از انرژي)

50/9±9/1

53/8±9/1

53/1±9/1

55/3±9/1

انرژي دريافتي (کيلوکالري در روز)

2

2

2585±32

33±9/0

30±9/0

61±9/0

چربي (درصد از انرژي)

39/1±9/1

31/1±9/1

31/0±9/1

2

کلسترول (ميلي گرم در روز)

296±5/6

226±5/6

228±5/6

2

اسيدهاي چرب اشباع ( درصد از انرژي )

19/3±9/3

19/8±9/3

19/8±9/3

11/2±9/3

کل فيبر (گرم در روز)

36/0±9/6

33/9±9/6

38/6±9/6

38/1±9/6

غالت کامل (گرم در روز)

112±5/2

03±5/2

68±5/2

35±5/2

ميوهها (گرم در روز)

111±11/1

193±11/1

362±11/1

389±11/12

سبزيهاي نشاستهاي (گرم در روز)

29/9±1/3

21/6±1/3

26/0±1/3

36/1±1/3

سبزيهاي غيرنشاستهاي (گرم در روز)

250±0/9

285±0/9

280±0/9

حبوبات (گرم در روز)

11/9±1/1

11/1±1/1

18/3±1/1

13/8±1/1

لبنيات (گرم در روز)

105±11/5

166±11/5

153±11/5

130±11/5

چربي (گرم در روز)

2

2

61±9/0

33/9±9/1
219±5/6

281±0/9
2

3/1±9/5

مغزها (گرم در روز)

8/3±9/5

8/3±9/5

3/8±9/5

گوشت (گرم در روز)

51/9±2/2

89/9±2/2

83/1±2/2

2

گوشت قرمز(گرم در روز)

13/9±1/1

16/6±1/1

21/8±1/1

22/6±1/12

گوشت فرآوري شده (گرم در روز)

1/3±9/1

3/6±9/1

8/8±9/1

18/1±9/1

سديم (گرم در روز)

1/2±9/2

1/3±9/2

1/1±9/2

5/2±9/2

پتاسيم (گرم در روز)

3/1±9/95

3/8±9/95

3/3±9/95

1/1±9/95

نسبت سديم به پتاسيم

1/32±9/98

1/31±9/98

1/39±9/98

1/12±9/95

2

69/8±2/2

 1دادهها بعد از تعديل براساس جنس ،سن و انرژي بهصورت انحراف استاندارد  ±ميانگين نشان داده شدهاند.
2مقادير ( :P >9/95آناليز کوواريانس براي مقايسه دريافتهاي غذايي افراد در چارکهاي مصرف غذاهاي آماده استفاده شد)

به موازات افزايش مصرف غذاهاي آماده ،ميانگين دريافت

در جدول  ،3نسبت شانس و حدود اطمينان بروز سندروم

انرژي روزانه ،دانسيته انرژي رژيم غذايي ،کل چربي

متابوليک پس از سه سال پيگيري در هر چارک مصرف

دريافتي و کلسترول افزايش يافت ( Pبراي روند کمتر از

غذاهاي آماده در  1مدل رگرسيوني نشان داده شده است.

 .)9/95بهموازات افزايش مصرف غذاهاي آماده ،ميانگين

در آخرين مدل رگرسيوني ،پس از تعديل همه عوامل

کربوهيدرات رژيم غذايي ،مصرف غالت کامل ،ميوهها و

مخدوش کننده احتمالي ،بهموازات افزايش مصرف غذاهاي

لبنيات کـاهش و در مقابل ميانگين مصرف سبزيها

آماده روند افزايشي معنيداري در شانس ابتال به سندروم

نشاستهاي افزايش يافت ( Pبراي روند کمتر از .)9/95

متابوليک مشاهده شد ( Pبراي روند کمتر از  )9/95و
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شانس ابتال به سندروم متابوليک نيز در باالترين چارک

حدود اطمينان )2/05 –1/13افزايش نشان داد.

دريافت غذاهاي آماده تا ( %65نسبت شانس  1/65و
جدول -9نسبت شانس و حدود اطمينان  %39ابتال به سندروم متابوليک و عوامل خطر آن بر حسب چارک مصرف غذاهاي آماده طی
سه سال پيگيري :مطالعه قند و ليپيد تهران

 1138نفر

چارک اول
 380نفر

چارک دوم
 380نفر

(1/19)9/31 – 1/81

مدل1

1

مدل2

1

(1/35)9/0 –2/93

مدل3

1

(1/25)9/61 – 1/01

مدل4

1

(1/16)9/35 – 1/68

چارک سوم
 380نفر

چارک چهارم
 380نفر

P

1

(1/19)9/31 – 1/81

(1/33)9/01 – 1/05

9/51

(1/16)9/06 –2/11

(1/01)1/20 – 2/03

9/92

(1/81)1/95 – 2/58

(2/93)1/20 – 3/13

9/91

(1/50)9/06 – 2/13

(1/65)1/13 – 2/05

9/91

 1براي ارزيابي روند کلي نسبت شانس در چارکهاي مصرف مواد غذايي ،ميانگين مصرف غذاهاي آماده در هر چارک بهعنوان يک متغير کمي پيوسته
در آزمون رگرسيون لجستيک استفاده شد.
مدل  :1بر اساس سن در ابتداي مطالعه تعديل شد.
مدل  :2تعديل اضافي اثر عوامل مخدوش کننده نمايه توده بدن ،درصد تغييرات وزن پس از  3سال پيگيري ،درصد تغييرات دور کمر پس از  3سال
پيگيري ،فعاليت بدني ( متابوليک بر ساعت در هفته) ،وضعيت استعمال سيگار (بله يا خير) و سطح تحصيالت ( 1گروه) انجام گرفت.
مدل  :3تعديل اضافي براي انرژي دريافتي (کيلوکالري در روز) ،دانسيته انرژي( کيلوکالري به ازاي  199گرم غذا) انجام گرفت.
مدل  :1تعديل اضافي براي دريافت غذايي از غالت کامل ( گرم در روز) ،ميوهها (گرم در روز) ،سبزيها (گرم در روز) ،لبنيات (گرم در روز) گوشت
(گرم در روز) ،فيبر (گرم در روز) صورت گرفت.

بحث
نتايج اين مطالعه آيندهنگر نشان داد که مصرف غذاهاي
آماده با خطر بروز سندروم متابوليک در سالهاي آتي
زندگي در بزرگساالن در ارتباط است .اين رابطه مستقل از
تاثير مخدوشگرهاي احتمالي و ديگر اجزاي رژيم غذايي
نظير انرژي دريافتي ،دانسيته انرژي رژيم غذايي ،فيبر
دريافتي و ساير گروههاي غذايي مشاهده گرديد .نتايج اين
مطالعه تاکيد مجددي بر تاثيرات نامطلوب مصرف غذاهاي
آماده است.
پيش از اين نيز مطالعات نـشان داده بودند کـه مصـرف
بيرويه غذاهاي آماده در بروز اپيدمي چاقي و اضافه وزن،
روند افزايشي اختالالت متابوليکي ،ديابت نوع دو و
بيماريهاي قلبي عروقي ،تاثير بهسزايي دارد [.]16 ،10
پيگيري  15ساله زنان آمريکايي نشان داد که رابطه مستقيم
ميان مصرف غذاهاي آماده ،افزايش وزن و بروز مقاومت
به انسولين وجود دارد؛ در اين مطالعه زناني که در ابتداي
مطالعه مصرف بااليي از غذاهاي آماده داشتند ،طي مدت

پيگيري بيش از  1/5کيلوگرم افزايش وزن بيشتري داشتند
و خطر مقاومت به انسولين در آنها بيش از  2برابر بود
[ .]29در يک مطالعه کوهورت ديگر ،فراواني مصرف
غذاهاي آماده در جوانان موجب افزايش وزن ،چاقي
احشايي ،مقاومت به انسـولين ،و نيز افزايـش سطـوح
تريگليسريد در بزرگسالي گرديد [ .]3کوهورت آيندهنگر
در زنان سنگاپوري نيز نشان داد مصرف غذاهاي آماده بيش
از  2بار در هفته خطر ديابت نوع دو (خطر نسبي،1/23 :
 %05حدود اطمينان )1/93-1/51 :و مرگ و مير ناشي از
بيماريهاي قلبي (خطر نسبي %05 ،1/58 :حدود اطمينان:
 )1/16-2/98را افزايش ميدهد [ .]21در مطالعات ديگر
نيز مصرف زياد همبرگر ،مرغ سرخ شده ،سيب زميني سرخ
شده ،سوسيس و ساير فراوردههاي گوشتي با افزايش خطر
ديابت نوع دو پيشرونده همراه بود [ .]22-21پيـگيري
يکساله بزرگساالن ساکن در حاشيه مديترانه نيز نشان داد
که مصرف زياد محصوالت گوشتي فرآوري شده بهطور
مستقل با بروز سندروم متابوليک در ارتباط است (نسبت
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شـانـس %05 ،2/5 :حـدود اطـمينان.]25[ )1/9-8/2 :

فرآيندهاي التهابي پس از صرف غذا [ ]31و نيز تاثيرات

همراستا با نتايج مطالعات پيشين [ ،]28-26در مطالعه

نامطلوب دراز مدت نظير تجمع چربي در نواحي شکم،

حاضر نيز مصرف غذاهاي آماده بر دريافت غذايي و

مقاومت به انسولين و پُرفشاري خون است [.]35-33

کيفيت رژيم غذايي افراد تاثير گذار بود؛ به موازات افزايش

تحقيقات نشان داده است که مصرف روزانه  5گرم

مصرف غذاهاي آماده ،انرژي دريافتي ،دانسيته انرژي رژيم

اسيدهاي چرب ترانس تا  %25خطر بيماريهاي قلبي را

غذايي ،مصرف چربي کل ،چربيهاي اشباع و کلسترول،

افزايش ميدهد ،اين در حاليست که يک وعده غذاي آماده

بهعنوان مهمترين عوامل تغذيهاي اثر گذار در برزو سندروم

چندين برابر مقادير توصيه شده حاوي اسيدهاي چرب

متابوليک ،افزايش يافت .مهمتر آنکه مصرف گروههاي

ترانس است [ .]36 ،30غذاهاي آماده حاوي مقادير زيادي

غذايي غني از فيبر و مواد مغذي ضروري ،از جمله غالت

کربوهيدرات تصفيه شده و با نمايه گليسمي باال هستند که

کامل ،ميوهها و محصوالت لبني ،تحت تاثير مصرف

بهنظر ميرسد نقش مهمي در افزايش دريافت انرژي ،القاء

غذاهاي آماده کاهش معنيدار داشت.

ليپوژنز و اختالل عملکرد سلولهاي بتا پانکراس و متعاقباً

سازوکارهاي متعددي در توضيح تاثيرات نامطلوب مصرف

گسترش چاقي و سندروم متابوليک داشته باشد [.]19 ،11

غذاهاي آماده مطرح گرديده است؛ مهمترين آنها کيفيت

محتواي سديم غذاهاي آماده غالباً از مقادير توصيه شده

پاين رژيم غذايي در افرادي است که بهوفور از غذاهاي

روزانه بسيار باالتر است و در برخي غذاهاي آماده رايج

آماده استفاده ميکنند؛ کيفيت پايين رژيم غذايي که غالباً با

محتواي سديم بين  1/1تا  0/1گرم گزارش شده است

دريافت زياد چربي ،چربي اشباع ،کلسترول و سديم ،و نيز

[ .]12رژيمهاي غذايي با سديم باال عالوه بر ايجاد

دريافت کم کربوهيدرات ،فيبر ،کلسيم ،و ويتامينهاي آنتي

پُرفشاري ،در گسترش مقاومت به انسولين ،عامل کليدي در

اکسيدان شناخته ميشود ،عامل کليدي در افزايش وزن و

بروز سندروم متابوليک ،موثر شناخته شدهاند [.]13

بروز سندروم متابوليک است [.]20

مهمترين نقاط قوت مطالعه حاضر حجم نمونه باال ،استفاده

دانسيته انرژي باالي غذاهاي آماده عامل خطر ديگري براي

از پرسشنامه بسامد خوراک نيمه کمي پايا و روا جهت

سندروم متابوليک بهشمار ميآيد؛ بيشتر غذاهاي آماده

ارزيابي رژيم غذايي معمول افراد ،و پيگيري سه ساله

دانسيته انرژي بسيار بااليي در حدود  156تا 183

شرکت کنندگان بود .از جمله نقاط ضعف مطالعه نيز عدم

کيلوکالري 199 /گرم غذا را شامل ميشوند [ .]39غذاهاي

ارزيابي تغييرات احتمالي رژيم غذايي افراد در طول مدت

با دانسيته باالي انرژي بهواسطه بر هم زدن تنظيم

پيگيري بود.

فرآيندهاي درگير اشتها و دريافت انرژي در القاء تجمع
چربي ،اختالالت چربي خون و عوارض متابوليک

سپاسگزاري

مشارکت دارند [ .]31بررسي مقطعي زنان ايراني نشان داد

مولفان مراتب قدرداني و سپاس خود را از شرکتکنندگان

که دانسيته باالي انرژي رژيم غذايي خطر سندروم

در مطالعه قند و ليپيد تهران و نيز همکاران واحد قند و

متابوليک ،چاقي احشايي ،و ديسليپيدمي را افزايش ميدهد

ليپيد که در ارزيابيهاي باليني ،تغذيهاي و بيوشيميايي و

[ .]32در مطالعه ديگري نيز دانسيته انرژي رژيم غذايي يک

جمعآوري و مديريت دادهها همکاري داشـتهاند ،ابـراز

عامل خطر مستقل براي چاقي ،سطوح باالي انسولين ناشتا،

ميدارند .اين پژوهش از طريق طرح ملي تحقيقات ،شماره

و نيز سندروم متابوليک ،معرفي گرديد [ .]33محتواي

 ،121و با حمايت شوراي پژوهشهاي علمي کشور و

باالي چربي ،چربي اشباع ،اسيدهاي چرب ترانس و

پژوهشکده علوم غدددرونريز و متابوليسم دانشگاه علوم

کلسترول در غذاهاي آماده از ديگر عوامل تهديد کننده و

پزشکي شهيد بهشتي انجام گرديد.
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THE ASSOCIATION OF FAST FOOD CONSUMPTION AND THE INCIDENCE OF
METABOLIC SYNDROME: A 3-YEAR FOLLOW-UP OF TEHRANIAN ADULTS IN
TEHRAN LIPID AND GLUCOSE STUDY
Parvin Mirmiran1, Zahra Bahadoran2, Firoozeh Hosseini-Esfahani2, Fereidoun Azizi3
1. Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, National
Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran,
Iran
2. Nutrition and Endocrine Research Center, and Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine
Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3. Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of
Medical Sciences, Tehran, Iran

ABSTRACT
Background: There are growing concern globally regarding fast food consumption and its
related cardiometabolic outcomes. In this study we investigated whether fast food
consumption could affect the occurrence of metabolic syndrome after 3-years of follow-up in
adults or not.
Methods: This longitudinal study was conducted in the framework of Tehran Lipid and
Glucose Study on 1476 adults, aged 19-70 years old. The usual intakes of participants were
measured using a validated semi-quantitative food frequency questionnaire at baseline.
Biochemical and anthropometric measurements were assessed at baseline (2006-2008) and 3
years later (2009-2011). Multiple logistic regression models were used to estimate the
incidence of the MetS in each quartile of fast food consumption.
Results: The mean age of participants was 37.8±12.3 years old, and the mean BMI was
26.0±4.5 kg/m2 at baseline. Participants in the highest quartile of fast food consumption were
significantly younger (33.7 vs. 43.4 years, P <0.01). Higher consumption of fast food was
accompanied with more increment in serum triglyceride levels after the 3-year follow-up
(10.6±2.3 vs. 4.4±2.3 percent in the fourth and first quartile, respectively, P<0.01). After
adjustment for all of the potential confounding variables, the risk of metabolic syndrome, in
the highest quartile of fast foods compared with the lowest, was 1.85 (95% CI= 1.17-2.95).
Conclusion: We demonstrated that higher consumption of fast foods had undesirable effects
on metabolic syndrome after 3-years of follow-up in Iranian adults.
Keywords: Metabolic syndrome, Fast foods, Abdominal obesity, Insulin resistance,
Dyslipidemia, Hypertension
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