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نقش بلوغ بیولوژیک در برآورد چربی تام بدن دختران نوجوان  21تا  21ساله شهر همدان :اعتبارسنجی
معادالت لگاریتمی دیورنین -راهامان و خطی اسالتر
فرزاد ناظم ،*1زهرا صفاییشکیب** ،مهرداد عنبریان* ،مجید جلیلی***
*دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلیسینا همدان
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چکیده
اعتباریابی مدلهای پیشگگوی دردگد بربی بدن دختران نوجوان ایرانی با توجه به وضگییت بالیدگی در سنج
بود .هدف این پژوه

خطر فاکتورهای آنتروپومتریک مفید خواهد

ارزیابی دگتت باار مدل پیشگگوی راید دردگد بربی بدن دختران نوجوان شگار همدان بوده اسگت .نسبت بربی بدن  622دختر

نوجوان 26تا 22ساله با میانگینهای وزن (کیلوگرم  ،)55/26±21/21شاخص جرم بدن (کیلوگرم بر مترمربع  )62/63±3/2و دردد بربی تام ()66/25±1/12
بوسگیله روش مرجع (تتلیل بیوالکتریک ایمپدانس) و اندازهگیری ضگاامت بربی زیرجلدی با اسگتفاده از مدلهای پیشگگوی دیورنین ،وسگتریت ،اسالتر و
دیونبرگ اندازهگیری شگد .بین برآورد نسگبت بربی بدن به روش های ضگاامت بربی زیرجلدی باارگانه در وضییت با و بدون مداخله بلوغ بیولوژیک با
روش مرجع همبسگتگی میناداری اادل شد .اما بیشترین دامنه همبستگی در وضییت با و بدون مداخله بالیدگی در مدل لگاریتمی دیورنین-راهامان مشاهده
شگد ( p>112و .)R=1/166-1/621بهنظر می رسگد برای سنج

مددماتی ترکی

بدن دختران ،کاربست مدل لگاریتمی دیورنین-راهامان ،بهویژه درکنار ند

اثرگذار بلوغ ،کارآمدتر جلوه میکند .این نکته شاید از جنبه عملکرد ورزشی برای مربیان ورزش نوجوانان یا در پرتو مطالیات پیمایشی و همهگیرشناسی برای
سازمانهای باداشتی راهگشا باشد.
واژههای کلیدی :مدلهای پیشگوی لگاریتمی و خطی ضاامت بربی بدن ،بالیدگی دختران.

Comparison of the predicting body fat equations during a maturation period in
)adolescent girls (12-16ys
***Nazem, F.*., Safaishakib, Z.**., Anbarian, M.*., Jalili, M.
*Associate professor of physical education & sport science, Bu Ali Sina University.
**Master in Bu Ali Sina University.
*** PhD student of sport physiology in Bu Ali Sina University.

Abstract
Validation of predicting fatness methods in the Iranian girls with respect to the maturity process could help
to identify anthropometric risk factors. This study evaluate the accuracy of four body composition prediction
equations in the teenager students in Hamadan city .Method: The anthropometry profile of 266 adolescent
girls (12-16 ys) including ,weight (55.69±10.18 kg),body mass index (21.93±3.6 kg/m 2) and percent body fat
averages (29.65±4.41%) were measured using the bioelectrical impedance analysis (BIA) as a reference
style and the selected skinfold prediction equations, ie, Durnin-Rahaman, Deurenberg , WestrateDeurenberg, Slaugter. Results: Significant relationship was observed between BIA and four body
composition prediction equations (p<0/05) with intervene the maturity level. However the most relationship
was found among BIA method and Durnin-Rahaman logarithmic equation (R=0.82-0.92 ,p<001).
Conclusion: It seems that physical education coaches and health-related organizations for athletic
performance and Clinical assessments of body composition in young individuals probably can accurately
utilized fat prediction, especially by applying the Diurnin- Rahaman skinfold equation.
Keywords: Logarithmic and linear equations, Maturation, Adolescent girls.
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مقدمه
اپیدمی اضگگافهوزن و باقی کودکان و نوجوانان یکی از عوامل ایجادکننده بیماریهای مزمن مانند دیابت نوع
دوم ،بیماری قلبی-عروقی ،فشگار خون ،سگکت مغزی و بیضی سرطانها گزارش شده است ( .)2،6در کشور
ما نیز براسگاس آمار وزارت باداشگت ،بی
میان ،زیاد بودن بربی کودکان اغل

از  62دردد مردان و  11دردد زنان باق هستند ( .)3-5در این

نشانهای برای پی بینی باقی در دوره بزرگسالی است .وانگای ارزیابی

وضگگگییگت بگاقی بهمنظور جلوگیری از بهخطرافتادن سگگگالمت کودکان و نوجوانان در آینده از اهداف اولیه
سگازمانهای باداشتی است .اهمیت این نکته زمانی روشنتر میشود که بدانیم نزدیک به  11دردد نوجوانان
باق میموالً در بزرگسگالی نیز به عارضگه باقی مبتال میشگوند ( .)2،2ازسگوی دیگر ،مطالیات پیمایشی در
مناطق ماتلف شاری و روستایی ایران ،وابستگی عوامل اجتماعی-اقتصادی را با تنسنجی نوجوانان (،)1-21
و عبور ترکی

بدن افراد  6تا  21سگال از آسگتانه هشگدار  )25،22( BMI<%15گوشگگزد میکند .بنابراین ،با

توجه به روند افزای

جمییت باقپیکرها در جوامع دگگنیتی و کشگگورهای دراال توسگگیه مانند ایران و آثار

سوء آن بر سالمت بدن و نیز اقتصاد جامیه ،ارزیابی ،پای

و پیگیری وضییت اضافهوزن و باقی در کودکان

و نوجوانان اهمیت بهسزایی پیدا کرده است.
سگنج

آنتروپومتری کودکان و بزرگساالن میموالً براساس دردد بربی بدن ( 2)%BFو شاخص توده بدن

( 6)BMIدگورت میگیرد .باایناال BMI ،به تناایی مییار دقیق اندازهگیری دگرگونی ترکی
بنابراین ،نسگگبت بافت بدون بربی و بافت بربی که شگگالوده سگگنج
ترکی

بدن نیست و

آنتروپومتری را تشگگکیل میدهند مییار

بدن تلدی میشگوند ( .)22این موضگوع در بچههای د اال رشد به دلیل مداخله مؤلفههای سن ،نژاد،

جنس ،بگالیگدگی ،ج گه و ترکی

بدن بر متغیرهای متابولیک و فیزیولوژیک از اهمیت برخوردار میشگگگود

( .)21،26بنابراین درک روند تغییرات ترکی

بدن در دوره رشگد بیولوژیک برای مربیان ورزش و کارشگناسان

امور باگداشگگگت ،بهویژه در زمینههای اسگگگتیدادیابی ورزشگگگی یا غربالگری و تشگگگایص خطر فاکتورهای
آنتروپومتری جمییت نوجوان ،ضروری است.
به علت مشگگکالت اجرایی و هزینههای زیاد تأمین دسگگتگاهها و روشهای اندازهگیری اسگگتاندارد (وزنکشگگی
هیدروستاتیک ،متاسبه مداومت بیوالکتریک ( ،3)BIAجذب انرژى اشیه ایکس ( ،1).DEXAمدلهای آسان
پیشگوی خطی و لگاریتمی تامین بربی زیرجلدی برای طیف سنی نوجوان ارائه شده است .همچنین به نظر
میرسد به علت تغییرات فیزیولوژیک مرتبط با بالیدگی ،و بهدلیل اینکه سن تدویمی همیشه همسنگ با تکامل
بیولوژیک پی

نمیرود ( ،)2استفاده از میادالت خطی و لگاریتمی جات پی بینی دردد بربی بدن دختران

نوجوان باید با ااتیاط انجام شود .مطالیه انجمن باداشت جاانی در زمینه تامین دردد بربی بدن با استفاده
از اندازهگیری بین پوسگگگتی بچههای  2-22سگگگاله آشگگگکار کرد که میادالت تامینی بربی بزرگسگگگاالن را
نمیتوان برای کودکان و نوجوانان بهکار برد ( .)61در این زمینه دزنبرگ و همکاران
4. Dual-Energy X-Ray
Absorptiometry (DEXA

3. Bioelectrical Impedance Analysis
)(BIA
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تالش کردند میادالتی
)1. Body Fat Percent (%BF
)2. Body Mass Index (BMI
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طراای کنند که جمع نواای بین پوسگتی با دردد بربی کودکان در آناا هبستگی داشته باشد و اتیاالمکان
اثر بلوغ بیولوژیک بچهها بر تغییرات ترکی

بدن لتاظ شود ( .)62بررسیهای ایزجوآرا و همکاران همبستگی

میناداری بین روشهای  BIAو اندازهگیری بین پوسگگگتی با روش مییار وزنکشگگگی زیر آب برای تامین
دردد بربی بدن دختران اندونزیایی گزارش کردند ( .)66( )r=1.61مطالیه رایلی و همکاران نیز نشان داد که
اسگتفاده از برخی میادالت پیشگگوی دردگد بربی بدن با خطای منظم و خطای تصگگادفی همراه است (.)63
لوهیونگ یو و همکاران همبستگی بین روشهای برآورد دردد بربی بدن با مدلهای ماتلف دستگاه BIA
با میادالت دردگگگد بربی با اسگگگتفاده از اندازهگیری بین پوسگگگتی گزارش کردند ( .)61در مطالیهای دقت
دسگتگاه  BIAدر اندازهگیری دردگد بربی بدن و وزن خالص دختران و پسگگران 1-61ساله تأیید شد (.)65
مداخلهگر بلوغ بیولوژیک در الگوی تغییرات ترکی

ازآنجاکه پیشگگگینه مطالیات داخل کشگگگور پیرامون ند

بدنی دختران بندان روشگگن نیسگگت ،و بهدلیل اینکه هنوز روشگگن نیسگگت که از لتاظ کاربرد در زمینههای
اسگگتیدادیابی یا از جنبه پزشگگکی–باداشگگتی ،تا به اد میتوان این میادالت تامینی را در جمییتهای نابالغ
غیراروپایی (ایران) بهکار بست ،مطالیه ااضر با هدف بررسی اثر سطوح بالیدگی در برآورد دردد بربی بدن
و نیز اعتبارسگنجی میادالت پیشگگوی دردگد بربی در دختران نوجوان  26تا  22سگگاله شار همدان دورت
گرفت .این مطالیه میتواند ندطه شگگروعی برای انتااب یک مدل کارآمد پی بین در تایه هنجارهای ترکی
بدنی و مطالیات همهگیرشناسی افراد نوجوان با مالاظه سن زیستی آنان بهویژه برای مربیان ورزش مدرسهها
یا باشگاههای ورزشی ،پزشکان اطفال و سازمانهای باداشتی راهگشا باشد.
روششناسی
این مطالیه پیمایشگگگی به دگگگورت میدانی و مدطیی انجام گرفت .ابتدا از جمییت  2111نفری دان آموزان 6
مدرسگه راهنمایی و متوسطه دخترانه ناایه یک شار همدان ،تیداد  622دختر بهدورت نمونهگیری خوشهای
تصگگادفی مطابق فرمول کوکران با میانگینهای وزن  55/21±21/26کیلوگرم ،شگگاخص توده بدن 62/1±3/2
کیلوگرم بر مترمربع و دردگگگد بربی  %66/11±1/12انتااب شگگگدند (جدول  .)2اولیاء دان آموزان پس از
آشگنایی با فرآیند تتدیق رضگایتنامه شگرکت در طرح را تکمیل کردند .بلوغ بیولوژیک با تکنیک سن دندانی
در دو سگط بلوغ طبییی (سگن تدویمی برابر سن بیولوژیک) و غیرطبییی (دیررس و زودرس) مشاص شد.
برای همسگانسگازی سگط بالیدگی زودرس ،دیررس یا طبییی ،از روش سن دندانی تتت نظارت متاصص
دندانپزشگک استفاده شد .شواهد علمی اعتبار درونی روش زمان روی
(سگن اسکلتی) در بچهها را بی

دندانها یا سن دندانی با روش مییار

از  15دردد گزارش کردهاند ( .)62عوامل آنتروپومتریک قد ،وزن ،شاخص

توده بدن و دردگگد بربی بدن بهروش اسگگتاندارد اندازهگیری شگگد ( .)62دردگگد بربی بدن با اسگگتفاده از
اندازهگیری بین پوسگتی و استفاده از میادالت پیشگوی دردد بربی بدن لگاریتمی-خطی دیورنین-راهامان،
دیورنبرگ ،وسگتریت-دیورنبرگ و اسگالتر ،ویژه جمییتهای نوجوان ،متاسگبه شگد ( .)62متاسگبه دردد
بربی بدن به روشهای غیرتااجمی بین پوسگتی ،بهوسگیله یک دستگاه کالیپر مکانیکی مدل هارپندن ساخت
16
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کشگور انگلستان دورت گرفت .نداط میین بین یا الیه زیرپوست پس از پاکیزهشدن از ذرات بربی و تیریق
در طرف راسگت بدن در با های بازویی قدامی ،بازویی خلفی ،تتت کتفی ،و فوق خادگگرهای در دو نوبت
با فادگله یک دقیده و با هدف رعایت خطای مجاز سگنج

میادل  1/2میلیمتر تییین شگگد .هرنوبت سنج

الیه بربی زیرپوستی ظرف  3تا  5ثانیه انجام گرفت و میانگین اندازههای دو نوبت سنج
روایی سگنج

انتااب شد (.)61

الیه بربی زیرپوستی را یک آزمایشگر با تناوب هر  51نفر برآورد کرد (میلیمتر ، SEE=2/1

 .)R=1/66بید از هر  61نوبت سگگنج

الیه بربی زیرپوسگگتی ،تنظیم دسگگتگاه با وزنه فلزی اسگگتوانهای 211

گرمی و بگه قطر  23میلیمتر دگگگورت میگرفگت .اندازهگیری عوامل آنتروپومتریک در دمای متیطی 21-66
درجه سانتیگراد با  12-52دردد رطوبت اجرا شد.
مبنای تکنیک متاسگبه مداومت بیوالکتریک ( )BIAبهم ابه روش مییار براسگ

اندازه سگط مدطع و شکل

هدایتپذیری و شگگاخص مداومت بافت زنده هنگام مواجاه با جریان الکتریکی اسگگت .این تکنیک سگگریع و
غیرتااجمی بوده و برای تشگگایص اندازه بافت بربی و عنادگگر دیگر مانند جرم خالص و آب کل بدن طبق
رابطه فیزیکی عمل میکند ( .)66-31اندازههای وزن ،قد ،نمایه جرم بدن و دردگگگد بربی بدن مطابق برنامه
نرمافزار رایانه با دسگتگاه  BIAاندازهگیری شگد BMI .دختران براسگ

ددکهای  5تا  65با بارهگیری از

لواه شگطرنجی  BMIدختران  6تا  61ساله اروپایی در دستههای وزن طبییی ،اضافهوزن و باق تفکیک شد
( .)62شگروط ورود به مطالیه شگامل نبود بیماریهای قلبی_تنفسگی ،متابولیک یا اسکلتی عضالنی یا عفونت
بود که با اسگتفاده از سگیاهه اطالعات گزارش پزشگکی ( 2)PAR-Qمشاص شد .همچنین نبود کمآبی بدن،
نبود وضگییت قاعدگی و مصرف نکردن داروی مؤثر با مراجیه به کارشناس باداشت مدرسه و والدین بچهها
هنگام اجرای طرح انجام گرفت .جات بررسگی توزیع طبییی دادهها و همسانی واریانسها ،بهترتی

از آزمون

کولموگروف-اسگمیرنوف و آزمون لوین اسگتفاده شگد .برای مدایسه متغیرهای تتدیق در آزمودنیهای با بلوغ
طبییی و غیرطبییی از آزمون تی مسگگتدل اسگگتفاده کردیم .از روش آماری قابلیت تکرارپذیری درونی ()ICC

6

و روش همبسگگگتگی جات ارزیابی قدرت ارتباط بین روشهای اندازهگیری دردگگگد بربی بدن ،و از تتلیل
نمودار بالد و آلتمن 3جات ارزیابی توافق روشهای اندازهگیری دردگگد بربی با اسگگتفاده از میادالت دردگگد
بربی بدن و روش  BIAبهعنوان روش مالک در این مطالیه اسگتفاده شگگد .)32( .تتلیل دادهها با اسگگتفاده از
نرمافزار آماری  SPSSنساه  22در سط پذیرش آماری  5دردد انجام گرفت.
نتایج
شگاخصهای منتا
آمده اسگگت .اغل

آنتروپومتری دختران در سط بلوغ طبییی و غیرطبییی و بدون لتاظ بلوغ در جدول 2
متغیرهای آنتروپومتریک گروه بلوغ طبییی بزرگتر از دختران بلوغ غیرطبییی بود .با وجود

این ،فدط در عوامل قد و وزن تفاوت مینادار در دو سگگگط بلوغ طبییی و غیرطبییی دختران مشگگگاهده شگگگد

3. Bland and Altman Plot Analysis

2. Intra-Class Correlation
)Coefﬁcients (ICC
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1. Physical Activity Readiness
) Questionnaire (PAR-Q
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( .)p>1/15همبسگگگتگی مینگاداری نیز بین  BMIو دردگگگد بربی بگدن دختران بهدسگگگت آمد ( p>112و
( )R=1/621نمودار  .)2دردگگد بربی بهدسگگتآمده بهروشهای ماتلف در جدول  6گزارش شگگده اسگگت.
همانطور که مالاظه میشگگود ،تفاوت میناداری بین روشهای برآورد دردگگد بربی بدن بهروش اندازهگیری
بین پوستی با تکنیک مالک  BIAمشاهده نشد (.)p<1/15
جدول  .3مقایسه ویژگيهاي آنتروپومتریک دختران متناسب با سطح باليدگي آزمودنيها ()mean±SD
متغيرها

باليدگی طبيعی (95نفر)

باليدگی غيرطبيعی (59نفر)

p

بدون مالحظه باليدگی (48نفر)

سن (سال)

21/66±1/13

21/12±2/22

1/316

21/12±1/61

قد ()cm

256±2/62

252±21/26

1/111

251/31±1

وزن ()kg

55/26±21/21

51±22/12

1/123

55/21±21/26

شاخص توده بدن

62/63±3/2

62/55±3/16

1/136

62/1±3/2

()kg/m2

جدول  .3مقایسه اندازهگيريهاي درصد چربي بدن دختران نوجوان ()mean±SD

متغيرها

دیورنبرگ

دیورنين -راهامان

وستریت-دیورنبرگ

اسالتر

BIA

P

Mean±SD

66/26±1/21

32/25±1/12

66/33±5/32

32/13±2/56

31/61±5/66

p<1/15

همانگونه که در جدول  3مشگاهده میشود ،بین دردد بربی بدن به روشهای اندازهگیری بربی زیرپوستی
و روش مرجع  BIAهمبسگتگی میناداری بهدسگت آمد .با وجود این  ،بیشترین همبستگیها در وضییت با و
بگدون مداخله بالیدگی ،در مدل لگاریتمی دیورنین-راهامان مشگگگاهده شگگگد ( p>112و .)R=1/166-1/621
درواقع قگابلیگت تکرارپگذیری قوی بین روش های اندازهگیری دردگگگد بربی بدن به روش اندازه گیری الیه
بربی زیرپوسگتی و روش مییار  BIAاتی با درنظرگرفتن سط بالیدگی مشاهده شد (( )p>112جدول .)3
نمودار  6توافق بالنگگد -آلتمن انگگدازه اختالف روش برآورد دردگگگگد بربی را از طریق مگگدل لگگگاریتمی
دیورنینراهامان با تکنیک مالک  BIAرا نشان میدهد.
R² = 0.8432

30

20
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0

درصد چربی بدن ()%

نمودار .3همبستگي درصد چربي بدن با شاخص توده بدن در دختران نوجوان
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جدول  .2همبستگي معادالت درصد چربي به روش الیه چربي زیرپوستي با روش معيار BIA
باليدگی طبيعی ()%76

بدون مداخله باليدگی ()%011

باليدگی غير طبيعی ()%33

میادالت دردد بربی بدن

R

P

R

P

R

P

دیورنبرگ

1/111

1/111

1/126

1/111

1/611

1/111

دیورنین -راهامان

1/155

1/111

1/166

1/111

1/621

1/111

وستریت-دیورنبرگ

1/112

1/111

1/122

1/111

1/613

1/111

اسالتر

1/135

1/111

1/111

1/111

1/122

1/111

نمودار .3نمودار بالند  -آلتمن :ميانگين درصدچربي (به روش  BIAو دیورنين -راهامان) دربرابر اختالف دو روش اندازهگيري .ميانگين و فاصلة
اطمينان  39درصد ( )mean±2SDبهترتيب بهوسيلة خط تيره و خط نقطهچين.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای مطالیه ااضر آشکار میکند که از باار مدل پیشگوی ضاامت زیرجلدی منتا  ،میادله لگاریتمی
دیورنین-راهامان در برآورد دردگد بربی بدن باالترین همبسگتگی را با تکنیک مرجع  BIAنشان داد و بنین
بهنظر میرسد که این میادله کمترین خطا را در برآورد دردد بربی بدن دختران نوجوان دارد .بهنظر میرسد
که سن تدویمی بهتناایی اندازه رشد و نمو فیزیکی بدن کودکان و نوجوانان را مشاص نمیکند ،بلکه افزای
در اجم و ابیاد آناتومیک دسگگتگاههای بدن نشگگانه ناسگگت تظاهرات بلوغ بیولوژیک در کودکان و نوجوانان
اسگت که در برآورد بربی بدن اثرگذار اسگت .این تأثیر در مراله نوجوانی ،متناس

با سن وضییت بالیدگی

بگارزتر میشگگگود .مطالیه پاتوین ( ،)2666دگرگونیهای وزن ،قد و اندازههای ضگگگاامت زیرجلدی کودکان
امریکایی را همسگنگ با افزای

سن تدویمیشان مرتبط دانست ( .)36تفاوت الگوی تغییرات  BMIنوجوانان

در کشورهای ماتلف شاید به دلیل اختالف در فرایند رشد و بلوغ زیستی آنان باشد که با تغییرات هورمونی،
66
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رشگد جاشگی دورۀ نوجوانی و زیادشگدن تودۀ عضالنی و افزای

میزان بربی همراه است ( .)33این عوامل

درکنار عوامل متیطی و اجتماعی بر قد ،وزن BMI،و دردگگگد بربی بدن تأثیر میگذارد .روند تغییرات
دردد بربی در مطالی ااضر تأثیر بشمگیری بر سط بلوغ دختران و ترکی
ااضگر ،بیشگترین میزان افزای

تغییرات نسبت بربی تام در  26تا  23سالگی نشان می دهد که ااتماالً پدیده

بیولوژیک بلوغ ،در گذر از  26به  23سگگالگی بر ترکی
روند جا

بدن آنان نشان داد .در مطالیه

بدن اثر بشگگمگیری دارد بهطوری که در این مراله،

فزاینده در توده بربی دختران به دنبال شگتابگیری عملکرد فیزیولوژیک استروژن ،دفات ثانویه

جنسی و افزای

لیپوژنز بافت آدیپوز بروز میکند ( .)2،6،2بنابراین می توان انتظار داشت که الگوی دگرگونی

 BMIدختران ایرانی  26تا  22در سطوح بالیدگی روند روبهرشدی داشته باشد.
ازیکسو بهدلیل تأثیر ژنتیک ،متیط و بلوغ زیستی بر روند بلوغ بیولوژیک و ترکی

بدن نوجوانان و ازسوی

دیگر بگهدلیل اینکه مطالیات منتنیهای رشگگگد و تکامل فیزیکی در کودکان با نژادهای متفاوت مربوط به
کشگگورهای اروپایی-امریکایی انجام گرفته اسگگت ،مالک دقیدی برای شگگناخت ترکی

بدن در فرایند رشگگد

کودکگان ایرانی بگه دسگگگت نمیآیگد .همچنین با توجه به گوناگونی و تنوع ج ه و ابیاد جسگگگمی در مناطق
جغرافیایی ماتلف ایران ،الزم اسگت مطالیات بیشتری با پراکندگی وسیعتر جغرافیایی انجام شود و اندازههای
آنتروپومتریگک در اقوام ماتلف ایرانی با مالاظه آبوهوای اقلیمی و آداب تغذیه بررسگگگی شگگگود .همچنین
فرمولهای برآورد وزن خالص یا جرم بربی غالباً برمبنای بزرگسگگاالن تایه شگگده اسگگت و کاربرد آناا برای
کودکان و نوجوانان دراال رشد ،ممکن است به برآوردهای غیرطبییی باالتر یا پایینتر ترکی

بدن منجر شود

( .)26استفاده از میادالت پی گوی دردد بربی بدن افراد نوجوان این امکان را میدهد تا ترکی

بدن بدون

اسگگتفاده از تکنیکهای گران و پیچیده ارزیابی شگگود .اما بیشگگتر این مطالیات به جوامع غربی با سگگبک ویژه
زندگی اختصگا

داشگتهاند و ممکن است برای کشورهای آسیایی با ویژگی های فنوتیپ و ژنوتیپ متفاوت،

اعتبار کافی نباشد ( .)5،31،35پژوهشگران از مدلهای خطی یا لگاریتمی گوناگون در برآورد ترکی

بدن باره

میگیرند که هریک از این میادالت پیشگگگو درکنار عوامل مداخلهگر ژنتیکی و متیطی قوت و ضگگیف دارند.
در مطالیه ااضر ،باالترین همگرایی روش مرجع با الگوی لگاریتمی دیورنین-راهامان مشاهده شد (نمودار ،6
جدول  .)3ایزجوارا و همکاران همبسگگگتگی میناداری بین روشهای  BIAو اندازهگیری بین پوسگگگتی (با
استفاده از فرمولهای وستریت ،دیورنبرگ و اسالتر) با روش استاندارد وزنکشی زیر آب برای تامین دردد
بربی بدن دختران اندونزیایی یافتند ( .)66( )r=1.61مطالیه دیگری ،بین دردد بربی بدن با استفاده از روش
 BIAو فرمول لوهمن در بزرگسگگاالن ،همبسگگتگی میناداری کشگگف کرده اسگگت ( .)63( )r=1.62همبسگگتگی
سگگنج

دردگگد بربی بدن بهروش اندازهگیری بین پوسگگتی و  BIAدر زنان و مردان به ترتی

، r=1.11

 r=1.16دردد گزارش شد ( .)61باملیا و همکاران ( )2661همبستگی روش  BIAو روش اندازهگیری بین
پوسگتی را گزارش کرند ( .)66( )r<1/1مطالیه دیگری نیز  BIAرا روشگی میتبر ( )r=%1در سنج

ترکی

بدن بچهها میرفی میکند و با توجه گروه سگگنی افراد بر بهکارگیری این میادالت تأکید میکند ( .)61ویلیام و

63

نقش بلوغ بيولوژیک در برآورد چربي...

همکاران

دردد بربی برآمده از  1میادله پیشگوی ماتلف را با روشهای آزمایشگاهی در دختران نوجوان

مدایسگه کردند .نتاید مطالیه آنان نشان داد که میادله اسالتر به دلیل دقت اندازهگیری دردد بربی دختران در
این گروه سگنی مناسگ تر است ( .)32رودریگیوز و همکاران با مالاظه بلوغ ،دقت کمی در میادالت پیشگو
دردگگد بربی بدن در مدایسگگه با روش مالک  DEXAگزارش کردند .با این اال ،میادله اسگگالتر کمترین
تورش را در هر دو گروه پسران و دختران نوجوان نسبت به دیگر میادالت پیشگو نشان داد ( .)32در پژوه
ااضگر بین نسگبت بربی بدن به روشهای بین پوسگتی و روش مرجع  BIAهمبستگی میناداری بهدست
آمد .با وجود این بیشترین همبستگیها با و بدون مالاظه سط بلوغ ،در مدل دیورنین-راهامان مشاهده شد.
اگربه باترین روش برآورد سگن بیولوژیک روش مشاهدهای تانر یا پرتونگاری استاوانی گزارش شده است،
این تکنیکها در مطالیه ااضر بهدلیل ،مداخالت فرهنگی و نیز امکان آسی دیدگی بافتها قابل استفاده نبود.
بنابراین ،از تکنیک سگن دندانی برای تییین سگط بلوغ بیولوژیک اسگتفاده شگد .بهعالوه ،میادله بین پوستی
ویژه دختران نوجوان ایرانی دردسگگترس نبود و از میادالت اروپایی اسگگتفاده شگگد .همچنین بهدلیل نبود روش
اسگگتاندارد مانند توزین زیر آب یا روش  ، DEXAروش  BIAروش مییار منظور شگگد .همچنین وضگگییت
تغذیه ،سگنج

بیوشگیمیایی وضگییت قاعدگی و وضگییت اقتصگادی-اجتماعی آزمودنیها نیز کنترل نشد که
بدن دختران نوجوان ،ند

متگدودیگت این مطگالیگه بهشگگگمار میآید .هنگام ارزیابی ترکی

مداخلهگر بلوغ

بیولوژیک بشگمگیر اسگت .بهعالوه ،عوامل مااطرهآمیز اجتماعی-اقتصگادی مانند سبک زندگی کمتترک در
پرتو آپارتماننشگینی ،عادت به تماشگای مفرط بازیهای رایانهای یا گرای
همه زمینه افزای

به مصرف غذاهای آماده پرکالری،
امکان بروز بیماریهای

وزن و ش گیوع سگگندرم باقی آنان را فراهم میسگگازد و بدین ترتی

مزمن متابولیک را در دوره بزرگسگگالی فراهم میسگگازد ( .)31،36ازاینرو ،بهنظر میرسگگگد با مالاظه ند
اثرگذار بلوغ زیسگتی بر مؤلفههای ترکی

بدن ،کاربست الگوی لگاریتمی ضاامت زیرجلدی دیورنینراهامان

در وهله ناست از جنبه استیدادیابی ورزشکاران نوجوان ،برای مربیان ورزش در سط مدارس یا باشگاههای
تندرسگتی و سگپس برای سازمانهای باداشتی یا مشاوران علوم تغذیه با تأکید بر شناخت آستانه هشدار خطر
فاکتورهای آنتروپومتریک هنگام سگگگنج

بدنی جمییتهای نوجوان ،میتواند با دقتی فراتر از

بالینی ترکی

مدیاس  BMIقابل توجه و شاید راهگشا باشد.
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