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مک ابالهبرژمی لورتسلک و یبرچ اب ژمی ررییغت رثا (Cross-over) عطاقتم ییامزآراک کی ردقبلا
س درفا زا هورگ ود رد لساتب یاه صخاش و نیلوسنا هب تمواقم رب نییاپ لورتسلک اب یبرچ

.. تسا هدش یسررب یتباید نارامیب ناگتسب و ملا
اهنآ رب ینتبم اه هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

شرازگ دنا هدش شرازگ رایعم فارحنا و نیگنایم اب لا مرن یددع اهریغتم شهو پژ نیا رد -1

و تسا هدش یبایزرا فونریمسا - فورگوملوک نومزآ اب اهریغتم ندوب لا مرن دنا. هدش

دنا.رد هتفرگ رارق یمتیراگل لیدبت تحت دنوش لا مرن هگنآ یارب لا مرن ریغ یددع یاهریغتم

عون عون ود ره هورگ ود ره رد هک لا مرن و یتباید نارامیب ناگتسب یلصا هورگ ود زا کی ره

هسیاقم و یجوز یت نومزآ اب ودرژمی نیب اهریغتم توافت هسیاقم دوب هدش تفایرد رژمی

یم هظح مال کی لودج .رد تسا هدش ماجنا لقتسم یت نومزآ اب هنومن لک رد ودرژمی نیب

نیا هنومن لک ورد دنا هدش شرازگ رایعم فارحنا و نیگنایم اب یددع یاهریغتم دوش

، یبرچ هدوت نگنایم رظن زا دنا هدش هسیاقم لقتسم یت نومزآ اب هک ودرژمی نیب اهریغتم

توافت هورگ ود نیب اه نیئتورپوپیل هزوح یاهریغتم TGو زا ریغ نوخ یبرچ یاه لیافورپ

یبرچرپ ردرژمی رتشیب نیگنایم یاراد یراد ینعم روطب اهریغتم نیا و دراد دوجو راد ینعم

یاه تیعضو نیب هک یتباید نارامیب ناگتسب و لر تنک هورگ ود زا کی ره رد هسیاقم . دنتسه

رد هک دوش یم هظح مال تسا هدش ماجنا هک یجوز یت اب یبرچ ومک یبرچرپ رژمی تفایرد

رد هداتفا قافتا یب وپآ آو وپآ و نوخ یبرچ هس ، یبرچ هدوت رد راد ینعم شهاک لر تنک هورگ

و آوپآ و نوخ یبرچ هس ،OGTT رد شهاک یتباید نارامیب ناگتسب هورگ رد هکیلا ح

. تسا هداتفا قافتا نیئتوریوپیل

مک هلخادم هورگ ود نیب نشکناف لساتب فلتخم یاه صخاش نیگنایم فلتخم یاه رادومن رد -2

ر هدننک تفایرد هورگ ورد دنا هدش هسیاقم لقتسم هنومن ود یت نومزآ اب هسیاقم یبرچرپ و

زا رتمک p-value هک ییاهنآ یارب و تسا رت نییاپ اه صخاش نیا ریداقم یبرچ مک ژمی

E B3ات رادومن .رد تسا راد ینعم یرامآ ظاحل هب هورگ ود نیب توافت تسا دصرد 5

یتباید نارامیب ناگتسب و لر تنک هورگ ود زا کی ره رد لساتب یاه صخاش نیگنایم هسیاقم

هدش هسیاقم یت نومزآ اب دندوب هدرک تفایرد برچرپ و برچ مک هکرژمی یتیعضو ود نیب

. تسا هداتفا قافتا یراد ینعم رییغت لر تنک هورگ GS رد طقف توافت و تسا

یلک هورگ ود نیب نامز لوط و...رد یدنق یاه صخاش عاونا تارییغت کی رادومن رد -3

هفرط ود سنایراو زیلا نآ یراما شور زا هدافتسا اب یبرچرپ و یبرچ مک رژمی هدننک تفایرد

دروم یددع خساپ ریغتم کی رب لماع ود رثا یسررب یارب شور (نیا تسا هدش هسیاقم

دروم لماع ای ریغتم ود حوطس رد یددع خساپ ریغتم کی نیگنایم و دریگ یم رارق هدافتسا

یم یبایزرا زین اهنآ لباقتم ،رثا لماع ود نیا یلصا رثا رب وعالهو دریگ یم رارق هسیاقم

لماع ناونعب (time) نامز (diet)ورثا لوا لماع ناونعی رژمی رثا شهو پژ نیا –رد دوش

رد ثملا یارب .( تسا هدش یبایزرا خساپ ریغتم (D*T)رب ورژمی نامز لباقتم رثا و مود



تسا راد ینعم هبرژمی طوبرم ویلو یپ دوش یم هظح مال نیلوسنا سوکولگ صخاش دروم

نیا رادقم هک یا هنوگب تسا توافتم صخاش نیا رب یراذگ رثا رظن زا ودرژمی نیب سپ

لوط رد هک ینعم هب تسا راد ینعم مه نامز ،رثا تسا رت نییاپ برچ مک هورگ رد صخاش

ینعم ورژمی نامز لباقتم رثا اما تسا هتشاد یراد ینعم رییغت صخاش نیا نیگنایم نامز

مه هب تبسن یناسکی طیارش هلخادم ود ینامز عطاقم همه رد هک ینعم نیا هب تسین راد

برچ رپ زارژمی رت نییاپ نیلوسنا زوکولگ برچ مک هورگ عطاقم همه رد هراومه و دنراد

رادومن رد نینچمه و دنتسه ریسفت لباق تروص نیمه هب زین کی یاه یرادومن ریاس . دراد

مه اب ودرژمی یتباید کی هجرد نارامیب ناگتسب و لر تنک هورگ ود زا کی ره رد 2A&2Bهک

ودرژمی توافت ای رثا طقف 2A رادومن رد امس پال زوکولگ صخاش دروم دنا.رد هدش هسیاقم

. دراد راد ینعم توافت یتباید نارامیب ناگتسب هورگ رد

رد رییغت اب صخاش یخرب رد تارییغت طابترا تهج و نازیم یسررب یارب یگتسمه بیرض 4-زا

کی یاهنم ات کی نیب یرادقم یگتسبمه بیرض دنا(نیا هدرک هدافتسا رگید یاه صخاش

ریغتم ود سوکعم طابترا یفنم (عالتم ریغتم ود طابترا تهج نآ وعالتم دنک یم رایتخا

نآ رادقم اب طابترا تدش )و دننک یم رییغت تهجمه مهو اب ریغتم ود ینعی تبثم وعالتم

رت یوق طابترا دشاب رت کیدزن زاعالتم رظن فرص کی ددع هب هچره هک دوش یم صخشم

هدش سکعنم اه یگتسبمه نیا پچ تمس لودج ریز 625 هحفص لوا فارگاراپ .رد تسا

glucose تارییغت اب یسوکعم و یفنم روطب ISR@FPGn رد رییغت ثملا یارب تسا

لباق تروص نیمه هب اه یگتسبمه ریاس ، تسا راد ینعم طابترا رد concentrations

. تسا ریسفت
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