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 )مقالۀ پژوهشی(

 TG/HDLو نسبت پایین  HDLباال و کلسترول  (TG) گلیسریدتریشیوع سندرم 

 شهر اهواز بزرگسالافراد  باال در
 

 4، ارمغان مروج آل علی3شهبازیانبی بی، حاجیه *2، سید محمود لطیفی1لیال مرادی

 
  چکیده

سرید باال و کلسترول گلیتری منظور تعیین شیوع سندرماین مطالعه به زمینه و هدف:
HDL پایین (High TG- Low HDL ) و نسبتTG/HDL  باال و فاکتورهای

 انجام گرفت. سال شهر اهواز 02افراد باالی  مرتبط با آن در
 6ای در ای چند مرحلهتحلیلی به روش خوشه -این مطالعۀ توصیفی روش بررسی:

و دور کمر BMI د، خون، وزن، ق فشارانجام شد. اهواز شهرمرکز بهداشت در 
گلیسیرید، کلسترول توتال، تری FBS,. سطح سرمی گردیدگیری داوطلبین اندازه

HDL ،LDL  گیری شد.ساعت ناشتا اندازه 20بعد از 
 (درصد 9/25نفر ) 2522( مرد و درصد 2/66نفر ) 2222داوطلب،  0222از  ها:یافته

بود. شیوع  سال 9/59+6/20 زن و 9/60+2/26 ان مرد،زن بودند. میانگین سنی داوطلب
 درصد AACE ،0/22اساس کرایتریای  برHigh TG- Low HDL  سندرم

شیوع نسبت  .بود ( =2222/2P در زنان درصد 5/25 در مردان و درصد 2/6) 
TG/HDL ( درصد 9/65صورت معنادار در مردان )درصد بوده که به 8/66 ،باال

 -High TG(. شیوع سندرم=2222/2P( بوده است )درصد 6/60باالتر از زنان )

Low HDL  و نسبت باالیTG/HD با سن ارتباط معنادار داشت (2222/2P=.)  
وزن تر از افراد با شایع اختالل در افراد دیابتی، چاق و افراد با دور کمر باال دوهر 

 ند.نرمال و دور کمر نرمال بود

در  TG/HDL و نسبت باالی High TG- Low HDLسندرم  گیری:نتیجه
ی و زندگ های آموزشی در جهت اصالح شیوۀباشند. اجرای برنامهاهواز شایع میشهر

 گردد.کاهش فاکتورهای خطر توصیه می

 
 باال،   TG/HDLنسبت ،پایین HDLگلیسرید باال، کلسترول تری واژگان:کلید

 اهواز.
 

 

 

 6/11/1394اعالم قبولی:           6/7/1394شده: دریافت مقالۀ اصالح         26/9/1393دریافت مقاله: 

 

 .متخصص داخلی غدد و متابولیسم -2

 .پژوهشی دانشجوی دکترای -0

پیدمیولوژی دیابت وکارشناس ارشد آمار ا

 .حیاتی

 .استاد گروه غدد و متابولیسم -5

 دانشجوی دکترای و پزشک عمومی-6

 .پژوهشی

 

 

 

گروه غدد و متابولیسم، دانشکده  -5و2

-دانشگاه علوم پزشکی جندیهپزشکی، 

 شاپور اهواز، اهواز، ایران.

پژوهشکدۀ سالمت، مرکز تحقیقات  -0

شاپور دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی

 اهواز، اهواز، ایران.

وم مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه عل -6

 شاپور اهواز، اهواز، ایران.پزشکی جندی

 

 
 مسؤول: ۀنویسند* 

پژوهشکدۀ سالمت، ؛ سید محمود لطیفی

مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم 

 شاپور اهواز، اهواز، ایران.پزشکی جندی

 22989262255692تلفن: 

Email: sml1381@yahoo.com 
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 مقدمه

ترین فاکتورهای خطرساز لیپیدمی یکی از مهم دیس

 22تا58 حدود(. 2باشد)های عروق کرونر قلب میبیماری

های قلبی و بر اثر بیماری در ایرانعلت مرگ  درصد

( و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی 0عروقی است )

درصد  62تا02 یر در ایرانسال اخ 02و عروقی طی 

 (.5) افزایش یافته است

انواع اختالالت لیپیدی، پیش مشاهده شده که  اخیراً

های کاردیوواسکولر در میان کنندۀ بروز بیماریبینی

از این (. یکی 0د )باشسال می 22انیان با سن باالتر از ایر

باشد. گلیسیریدمی میاختالالت لیپیدی، هیپرتری

ی یک فاکتور خطرزای مستقل یریدمگلیسهیپرتری

 در مطالعۀ. (6باشد)های قلبی و عروقی میبیماری

NHANES ء سندرم متابولیک با جز 2، ارتباط هر

ر بررسی شده و های کاردیوواسکولریسک بیماری

(. 2) باشدمی TGترین ارتباط با مشخص گردید که قوی

گرم یمیل 022 گلیسیرید باالتر ازدر برخی مطالعات، تری

 کنندۀبینیعنوان یک پیشهنیز ب (mg/dl) لیتردر دسی

عروقی مطرح شده  و های قلبیی مرگ ناشی از بیماریقو

(. همچنین مطالعات انسانی یک افزایش ریسک 6است )

 سطح های قلبی و عروقی را با کاهشیربیما ممتد

 High Density) چگالی باال لیپوپروتئین با

Lipoprotein-HDL)  اساس  (. بر6اند )ان دادهنش

 5تا0 با افزایش HDLکاهش سطح  درصد 2شواهد، 

 عروقی همراه است -های قلبیدر ریسک بیماری درصد

(6.) 

پایین از  HDLگلیسیرید باال و ترکیب تری

یک بوده و سندرم متابول در خصوصیات دیس لیپیدمی

های کاردیوواسکولر در بروز بیماری کنندۀبینیقویاً پیش

 HDL(. در بسیاری از افراد 2است ) ایمشاهدهمطالعات 

گلیسیریدمی و وجود ذرات کوچک و پایین با هیپرتری

-و به ( همراه استSmall Dens LDL) LDLمتراکم 

عنوان یک فاکتور ، بهلیل ارتباط قوی بین سه جزءد

 Atherogenicشود خطرزای واحد درنظر گرفته می

Dyslipidemic Triad)) (2). 

یک بررسی نشان و همکاران در ( Barterبارتر )

که اضافه وزن فقط مواردی دارای  که در افراد ه اندداد

، مبتال به فشار دارند پایین HDLگلیسیرید باال و تری

 اندشدهو مقاومت به انسولین  CRPخون، سطح باالی 

(8.) 

عنوان یک نیز به TG/HDLنسبت  ،از طرفی

-گوییشود و ارزش پیشمی یتی استفادهسشاخص آتروژن

عالوه ه. ب(9) ستا باال ،آن جهت بیماری قلبی کنندۀ

تمیک و خون سیس ارتباط مستقیم این شاخص با فشار

(. 9ای اثبات شده است )سندرم متابولیک در مطالعه

ت با سپودر افراد سفید TG/HDLنسبت همچنین 

مرتبط  (در افراد جوان خصوصاً)مقاومت به انسولین 

و مقاومت به انسولین نیز نقش مهمی در  (2) است

دارد. بنابراین  (CVD) عروقی -های قلبیبیماریپیدایش 

مقاومت با  TG/HDLبا توجه به ارتباط تنگاتنگ نسبت 

عروقی، بر آن  -های قلبی به انسولین و ریسک بیماری

و  High TG- Low HDL سندرم شدیم که شیوع

عوامل خطر  وTG/HDL همچنین شیوع نسبت باالی

بررسی کنیم تا بتوان با  در شهر اهواز ا ر هامرتبط با آن

موقع این ریزی دقیق جهت تشخیص و درمان بهبرنامه

های قلبی و عروقی به کاهش بروز بیماری تاختالال

  کمک کرد.

 

 سیربرروش 
ای تحلیلی به روش خوشه -در این مطالعۀ توصیفی

شت که در شهر اهواز مرکز بهدا 02ای از بین چند مرحله

 مرکز در غرب شهر بر 0مرکز در شرق و  6قرار دارند 

تحت پوشش مراکز انتخاب  اساس سهم جمعیتی

اساس  تعداد نمونه بر ،گردیدند. از هر مرکز بهداشت

ابی به جمعیت تحت پوشش محاسبه و در هر مرکز انتخ

عنوان سرخوشه انتخاب و در طور تصادفی چند خانوار به
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اد تعداساس خانوار سرخوشه،  مشخص شده بر هر خوشه

 02انتخابی سه نفر باالی  خانوار انتخاب و از هر خانۀ 62

بهداشت به همکاری بودند توسط رابطین  مایلسال که 

 ،. در هر مرکزندپژوهش دعوت گردید جهت شرکت در

اقدامات زیر توسط کارکنان مرکز بهداشت همکار طرح 

 بودند انجام گردید: های الزم را دیدهکه آموزش

االتی در مورد سن و فرم اطالعاتی که حاوی سؤ

جنس، مقطع تحصیلی، شغل، قومیت، میزان فعالیت 

ابق بارداری زن، زمان تولد، روزانه، مصرف سیگار، سو

برای هر  ای در پدر و مادر بودهای زمینهسابقۀ بیماری

 بیمار تکمیل گردید.

زن توسط ترازوی توسط متر استاندارد و و افراد قد

 BMI اساس . چاقی برگیری شداندازهباسکولی سکا 

حسب کیلوگرم بر عیین شد که از تقسیم کردن وزن برت

 BMI 02-99/09 آید.دست میهتوان دوم قد به متر ب

عنوان چاق و کمتر به 52 از مساوی یا بیشترو  اضافه وزن

 وسطنظر گرفته شد. دور کمر تدر طبیعی عنوانهب 02از 

وسط آخرین دنده و استخوان  متر استاندارد و از نقطۀ

 220گیری شد. اگر دور کمر مردان بیش از اندازه لگن

-همتر بود بسانتی 88متر و دور کمر زنان بیش از سانتی

 منظور گردید. طبیعی رعنوان دور کمر باال یا غی

خون سیستولیک و دیاستولیک از بازوی  فشار

در دو نوبت به  ،از استراحتعد دقیقه ب 22راست حداقل 

-با فشارسنج عقربه و در وضعیت نشستهدقیقه  52 فاصلۀ

گیری اندازهدادن استتوسکوپ زیر کاف مناسب  ای و قرار

خون  رعنوان فشاگیری بهمیانگین دو نوبت اندازهشد. 

ق معیار انجمن دیابت فشاری خون بر طبپر ثبت گردید.

سیستولیک صورت فشارخون ( بهADAمریکا )آ

mmHg 262≤  دیاستولیک  و یاmmHg 92≤  یا

 .)(خون تعریف گردید فشار مصرف داروی پایین آورندۀ

و  گرفته از افراد ساعته 20ناشتای  بعدازخون  نمونۀ

ها، و جداسازی سرم 0222پس از سانتریفیوژ با دور 

با کالریمتری و  -به روش آنزیمی فاکتورهای خونی

زمایشگاهی پارس آزمون و توسط های آاستفاده از کیت

 مدل Biotechnical  Instruments دستگاه اتواناالیزر

BT3000 شدگیری اندازه ساخت کشور آلمان. 

هیپرتری AACE(22 )  مطابق با کرایتریای

 مطابق با کرایتریای و Low HDL گلیسیریدمی و 

Adult Treatment Panel III-ATP III (6 )

   نسبت

   
 گردد:زیر تعریف میصورت هب 

2-   200 mg/dl≤ TG 
0- mg/dl 40> HDL   مردان 

5- HDL<50 mg/dl     

6- 28/0≤TG/HDL 

 افزارنرم 02 نسخۀشده توسط آوریاطالعات جمع

SPSS های و به کمک آزمونt و  کای اسکور  مستقل ،

مورد تجزیه  22/2داری ی با سطح معنرگرسیون لجستیک 

 گرفت.و تحلیل قرار 

 

 هافتهیا

سال شهر  02نفر افراد باالی  0222 ،در این مطالعه

( درصد 2/66) نفر 2222اهواز مورد بررسی قرار گرفتند. 

 9/25نفر ) 2522سال و  9/60±2/26مرد با متوسط سنی 

 سال بودند. 9/59±6/20( زن با متوسط سنی درصد

 5/25در زنان  High TG- Low HDLشیوع 

ر زنان باالتر که شیوع د بود درصد 2/6و در مردان  درصد

  .(P=2222/2) بوددار ی و این اختالف معن

شود که درصد ابتال به مشاهده می 2 در جدول

High TG- Low HDL  سالگی افزایش  62تا سن

ولی پس از آن سیر نزولی دارد، همچنین شیوع  ،یابدمی

طور هب باال خون فشار کمر و دور با ،چاقزنان ابتال در 

 اری باالتر بود.دی معن

 سندرمبا  مرتبطخطر فاکتورهای برای تشخیص 

High TG- Low HDL  از مدل رگرسیون لجستیک

 ،سن فاکتورهای  نتیجهدر  هک 0 جدول استفاده گردید

افزایش خطر این در  باال دور کمر و جنس، ابتال به دیابت

 اند.سندرم مؤثر بوده
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  شیوع نسبت باالی   2 جدول

   
ساس سن، را برا 

-و دیابت نشان می خون ، فشاردور کمر، BMIجنس، 

   نسبتشیوع  ،این اساس دهد. بر

   
با افزایش سن، باال  

BMI زیاد  ، فشار خون باالو افراد دیابتیباال کمر دور و

  نسبت  شیوع مردان در شود.می

   
ی تفاوت معنباال   

 .P)=2222/2) داشت زنانداری با 

با نسبت  مرتبط خطراکتورهای فتشخیص برای 
  

   
 از مدل رگرسیون لجستیک استفاده گردید باال 

و  خون ، دیابت، فشارBMI سن، که در نتیجه 0 جدول

  نسبت  در افزایش باال کمر دور

   
 اند.مؤثر بوده باال  

 
کمر، فشار خون و  ردو ،BMIاساس سن، جنس،  بر TG/HDL≥16/2و نسبت   High TG/Low HDLشیوع : 1 جدول

 دیابت

 تعداد  متغیر
  )%( شیوع    

High TG/Low HDL 

 28/0  )%(شیوع     
TG/HDL≥ 

 6/22             6/5 292 02-09 سن

 

59-52 292 6/22 9/62 
69-62 652 6/20 6/66 
29-22 600 2/25 0/68 
69-62 292 8/20 2/82 

62≤ 60 2/22 0/60 
 8/66 0/22 0222 جمع

P value  2222/2 2222/2 

 جنس
 9/65 2/6 2222 مرد
 6/60 5/25 2522 زن

P value  2222/2 2222/2 

BMI 

02> 862 6/2 26 
9/09-02 962 0/22 6/62 

52≤ 666 26 5/82 
P value  2222/2 2222/2 

 
 دور کمر باال

 0/69 8/26 602 بلی
 0/65 2/6 2686 خیر

P value  2222/2 2222/2 

 فشار خون باال
 80 26 508 بلی
 6/62 6/9 0266 خیر

P value  226/2 2222/2 

 دیابت
 2/80 9/28 082 بلی
 66 2/9 0028 خیر

P value  2222/2 2222/2 
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 دور ،BMIبراساس سن، جنس،  TG/HDL≥16/2و نسبت   High TG/Low HDLرگرسیون لجستیک  نتایج: 2جدول 

 و دیابتکمر، فشار خون 

≤High TG- Low HDL TG/HDL متغیر  28/0  

 95% CI for(O.R) 
O.R 

95% CI for(O.R) 
O.R پایین باال پایین باال 

       سن
09 -02/59-52 982/5 656/2 952/0 995/2 026/2 226/2 
09-02/69-62 222/6 666/2 605/0 665/0 282/2 266/0 
09-02/29-22 686/6 625/2 668/0 906/0 289/2 226/0 
09-02/69-62 696/2 262/2 926/0 286/5 229/2 562/0 

09-02/62≤ 626/6 266/2 626/0 690/0 668/2 595/2 

 جنس
  زن/مرد

 
620/0 606/2 95/2 299/2 622/2 692/2 

BMI 
02>9/09-02 

 
962/2 906/2 568/2 069/0 686/2 806/2 

02>52≤ 560/0 966/2 699/2 656/5 920/2 666/0 
 55/2 226/2 666/2 629/2 202/2 522/0  نرمالنرمال/غیر کمر دور

 265/2 256/2 266/2 259/2 626/2 222/2 نرمال/غیرنرمال  فشار خون
 662/2 288/2 502/0 868/2 522/2 606/0 خیر/بله دیابت

 

 بحث

 High TG- Lowشیوع سندرم ،مطالعهاین 

HDL  دادان نش درصد 0/22را در جمعیت شهری اهواز 

 برابر مردان 0( حدود درصد 5/25که این شیوع در زنان )

  نسبت  شیوع. P)<2222/2) بود درصد( 2/6)

   
 باال 

ف که با اختال بود درصد 8/66در جمعیت مورد مطالعه 

 . در مردان باالتر از زنان بود داریی معن

شیوع  ،استان سمنان ملک و همکاران در در مطالعۀ

گزارش درصد  High TG- Low HDL 2/22سندرم 

( درصد 2/68) در زنانگردید و شیوع ابتال به این سندرم 

( P<222/2) بود( درصد 6/8) برابر مردان 6حدود و

که در مقایسه با این مطالعه هم شیوع و هم نسبت در (22)

 زنان در مقایسه با مردان بیشتر بود. 

 High TG- Lowعلت شیوع باالی سندرم

HDL با شیوۀ احتماالً نسبت به مردان  هوازیدر زنان ا 

باشد. کاهش فعالیت زندگی در این جمعیت مرتبط می

 میزانباال بودن  و دلیل شرایط بد آب و هواییهفیزیکی ب

شاید علت این شیوع باال  یاهواز چاقی شکمی در زنان

 0 سندرم متابولیک در اهواز هم شیوع حدود مطالعۀ. باشد

نسبت به ( درصد 2/09) ک در زنانبرابر سندرم متابولی

 (. 20) (P=2222/2) نشان دادرا ( درصد 9/22)مردان 

اند که هیپرتری گلیسیریدمی و مطالعات نشان داده

HDL همراه هم با افزایش ریسک کاردیواسکولرپایین به 

 شیوع  چاپمن و همکاران مطالعۀ در (.25) همراه هستند

High TG- Low HDL حاد  رکتوسانفا بیماران در

  میوکارد

((Acute Myocardial Infarction - AMI  

و شیوع این ( مقایسه شد MIبا گروه کنترل )بدون  

 MI 0/26و در گروه  درصد 6/8ه کنترل سندرم در گرو

 (P=222/2) بود داری که این اختالف معنبوده  درصد

(25). 

 HighTG- Lowسندرم  شیوع ،حاضر در مطالعۀ

HDLولی در سنین  ،دی داشتهوروند صع با افزایش سن
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علت آن شاید  که دهدنشان میسال کاهش  62باالتر از 

های غذایی مناسب رژیم و لیپید مصرف داروهای کاهندۀ

در مطالعۀ عزیزی و همکاران در  در این گروه سنی باشد.

عروقی در -فاکتورهای بیماری قلبی ریسک ،تهران

و کاهش مختصر در  (26شهروندان تهران بررسی گردید )

های سنی در گروه High TG- Low HDLشیوع 

این که با نتایج  دیده شدجنس  دوسال در  62باالتر از 

 حاضر بررسی درهمچنین  منطبق است. کامالًمطالعۀ 

در افراد چاق،  High TG- Low HDL سندرم شیوع

 ر بودبیشت فشار خون باالافراد با دور کمر و 

(2222/2=P). درم با سن شیوع سن نیزسمنان  همطالع در

 22در سنین  شیوع و( P=222/2دار داشته )ی ارتباط معن

سال  62در مقایسه با سنین کمتر از  برابر 0سال  29تا

 High TG- Lowشیوع سندرم همچنین .گزارش گردید

HDL برابر افراد با وزن نرمال  9/2افراد چاق حدود  در

  .(22) (P=222/2) بوده است

و  Low HDLاسپانیا شیوع  در خاویر لعۀدر مطا

های حاد سندرمفاکتورهای مرتبط با آن در بیماران با 

 (Acute Coronary Syndrome-ACS)   کرونر

خون، دیابت،  بررسی گردید که جنس مذکر، سیگار، فشار

BMI همگی  میگلیسیرید هیپرتری و شکمی اقیچ ،باال

ین شاخص ترولی مهم ،اندمرتبط بوده Low HDLبا 

، هیپرتری Low HDLطبیعی در همراهی با  غیر

 .(22) (P=222/2) لیسیریدمی بودگ

و همکاران در   (Laforestدر مطالعۀ الفارست )

 High) یاو (Low HDLبیمار دیس لیپیدمی  0606

TG ، ممستق رابطۀ باالخون  دیابت و فشاراین سندرم با 

 .(P( )26=2222/2) داشتند

سندرم نیز بیماران با  مریکادر آدر مطالعۀ کریستی 

High TG- Low HDLو شیوع  ، سن باالتر داشته

بطور معنی داری ها در آن  و دیابت  خون ، فشار چاقی

و ( Connellyدر مطالعۀ کانلی )(. 26) ه استباالتر بود

با افزایش  High TG- Low HDLشیوع  نیزهمکاران 

وع در . همچنین شینشان دادجنس افزایش  دوسن در 

باالتر  تحرک ، دیابتی، چاق و بیبا فشار خون باالافراد 

، کم تحرکیمطالعات متعدد دیگر نیز چاقی،  (. در28) بود

، دیابت، مصرف زیاد کربوهیدارت در ی بودنسیگار،

عنوان علل اصلی ژیم غذایی و فاکتورهای ژنتیکی بهر

 (.02، 29، 6) اندمطرح شده TGو افزایش  HDLکاهش 

در  و %20/00در مردان  سندرم شیوع ،طالعۀ اصفهانم در

گزارش درصد  6/29ن و شیوع کلی آ %29/26 زنان

گلیسریدمی با   هیپرتری نۀآستا چون تعریف(. 02)گردید

مقایسه نتایج دو مطالعه امکان  متفاوت بوده همطالعاین 

ترین مهم ،اساس نتایج رگرسیون لجستیک بر .پذیر نیست

 ه به ترتیبندرم در جمعیت مورد مطالعز این سامل برووع

 ،(O.R=8/2) دیابت ،(O.R=9/2) جنس،(OR=9/0)سن

بوده ( O.R=6/2) باال BMI و( O.R=6/2) کمر دور

برای کنترل ه غربالگری ببا افزایش سن است. بنابراین 

ساز وان یکی از فاکتورهای اصلی زمینهعنسطح لیپیدها به

نسبت  .اشدمی ب نیازوقی عر-های قلبیبیماری

TG/HDL عنوان شاخص در مطالعات مختلف به

 (. 00 ،02 ،9) مقاومت به انسولین مطرح شده است

 نوع دوای دیابت عنوان علت زمینهمقاومت به انسولین به

های اریبا افزایش ریسک بیمو  ،و سندرم متابولیک مطرح

خیراندیش  ۀعالطدر م (. 05) کاردیوواسکولر همراه است

سطوح سرمی لیپیدها در شهروندان تهرانی در  ،و همکاران

بررسی شده  0222تا  2999از سال  مقطع زمانی 6

  نسبت  ،این اساس . بر(0)است

   
 مقطع بطور 6در  

این از زنان بوده که با نتایج  داری در مردان باالتری معن

 خوانی دارد. هم همطالع

 ه،مطالعاین  نتایج رگرسیون لجستیک اساس بر

  ترین فاکتور در نسبت باالی لیاص

   
، (6/0=O.R) 

BMI  پس از آن سن و دیابت و (6/2=O.R ) بوده

 TGافزایش سطح ، است. اختالل لیپیدی اصلی در چاقی

کوچک در حالت ناشتا و پس از غذا در همراهی با ذرات 

 و این( 06) است HDLو سطح پایین  LDLو متراکم 

  ی شیوع باال کنندۀ، توجیهامر

   
طبیعی در افراد  غیر 

هر کیلوگرم  ه ازایب ،اساس مطالعات باشد. برچاق می
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، TGافزایش و  HDL،mmol/ml 229/2کاهش وزن 

mmol/ml 222/2 (.25) یابدکاهش می  

کارگر سالم  29262آلبرتو و همکاران در بررسی 

با فشار خون ساله نشان دادند که افراد  0/60 ∓ 6/22

  ، باال

   
 خون طبیعی فشاربا باالتر نسبت به افراد  

 08همچنین در افراد چاق با  .(P=222/2) اندداشته

≤BMI  وHigh TG- Low HDLشیوع فشار خون ، 

 ،های دیگر این مطالعه. از یافتهبودبرابر افزایش یافته  0/5

  نسبت باالتر 

   
( 8/6) افراد با سندرم متابولیکدر  

 بود (26/0)بدون سندرم متابولیک نسبت به افراد 

(222/2=P) (02). 

پیگیری و مقطعی بودن  ،لعهمطااین های محدودیت

 همچنین ارتباط سندرم  باشد.مینشدن افراد مورد مطالعه 

High TG-Low HDL  مقاومت به انسولین و وقوع با

 های کاردیوواسکولر بررسی نشده است.  بیماری

 

 گیرینتیجه

شیوع سندرم  دهد کهنشان می لعهاین مطا نتایج

High TG- Low HDL  و همچنین شیوع باالی

  ≥ 28/0نسبت 

   
و  است باال شهری اهواز عۀ، در جام

شود پیشنهاد میارتباط دارد. با سن باال، چاقی و دیابت، 

 اصالح شیوۀموزش جامعه جهت آمداخالت پیشگیرانه و 

کاهش وزن، شامل  ها موزشاین آ .انجام شود زندگی

، افزایش کم کربوهیدراتباچرب و رژیم غذایی کم

بر کنترل قند و  یاثرات مفید که باشدمی فعالیت فیزیکی

و  TGسایر فاکتورهای خطرساز کاردیومتابولیک شامل 

HDL با کاهش وقوع  تواندمی داشته و در درازمدت

 .گرددلر همراه های کاردیوواسکوبیماری

 

 قدردانی

 رگرفته از طرح تحقیقاتی مصوباین مقاله ب

(8622-D) سالمت، مرکز  است. این طرح در پژوهشکدۀ

 و به اجرا در آمده است.تحقیقات دیابت تصویب 

پژوهش  پشتیبانی مالی این طرح به عهدۀ معاونت توسعۀ

بوده  شاپور اهوازآوری دانشگاه علوم پزشکی جندیو فن

ها دیابت، خانممرکز  کارشناساناست. نویسندگان مقاله از 

انجام آزمایشات خاطر به و مرادی حردانی ،دهقان

 کمال تشکر را دارند.  طرح اجرایدر  همکاریو

         

 منابع
1-Scheidt-Nave C, Du Y, Knopf H, Schienkiewitz A, Ziese T, Nowossadeck E, "et al". Prevalence of 

dyslipidemia among adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for 

Adults (DEGS 1).BundesgesundheitsblattGesundheitsforschungGesundheitsschutz 2013May; 56(5-6): 661-7. 

doi: 10.1007/s00103-013-1670-0. 

2-Kheirandish M, Asgari S, Lotfaliany M, Bozorgmanesh M, Saadat N, Tohidi M,  " et al". Seculartrends in 

serumlipidlevels of a Middle Eastern adult population; 10 years follow up in Tehran lipid and glucose study. 

Lipids Health Dis 2014 Jan 23; 13: 20. doi: 10.1186/1476-511X-13-20. 

3-Azizi F, Etemadi A, Salehi P, ZahediAsl S. Prevalence of metabolic syndrome in an urban population, Tehran 

Lipid and Glucose Study(TLGS). Tehran Uni Med J 2003; 61(5): 389-99[Persian]. 
4-Mascarenhas-Melo F, Palavra F, Marado D, Sereno J, Teixeira-Lemos E, Freitas I, "et al". Emergent 

Biomarkers of Residual Cardiovascular Risk in Patients with Low HDL-c and/or High Triglycerides and 

Average LDL-c Concentrations: Focus on HDL Subpopulations, Oxidized LDL, Adiponectin, and Uric Acid. 

Scientific World Journal 2013Nov; (2013): 387849. doi: 10.1155/2013/387849. 
5- Miller M, Stone NJ, Ballantyne C, Bittner V, Criqui MH, Ginsberg HN. Triglycerides and Cardiovascular 

Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2011May; 123(20): 2292-

333. 

6-Bass KM, Newschaffer CJ, Klag MJ, Bush TL. Plasma lipoprotein levels as predictors of cardiovascular death 

in women. Arch Intern Med1993Oct; 153(11): 2209–16. 

7-Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive 

Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on 

Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). 

JAMA 2001May; 285(19): 2486-97. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scheidt-Nave%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23703484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Du%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23703484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knopf%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23703484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schienkiewitz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23703484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ziese%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23703484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nowossadeck%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23703484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prevalence+of+dyslipidemia+among+adults+in+Germany.Bundesgesundheitsbl+2013%2C+56%3A661%E2%80%93667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kheirandish%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24456699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asgari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24456699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lotfaliany%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24456699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bozorgmanesh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24456699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saadat%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24456699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tohidi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24456699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24456699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bass%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8215724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Newschaffer%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8215724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klag%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8215724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bush%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8215724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Expert%20Panel%20on%20Detection%2C%20Evaluation%2C%20and%20Treatment%20of%20High%20Blood%20Cholesterol%20in%20Adults%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=7.%09Expert+Panel+on+Detection+E%2C+Treatment+of+High+Blood+Cholesterol+in+A%3A+Executive+Summary+of+The+Third+Report+of+The+National+CholesterolEducation+Program+(NCEP)+Expert+Panel+on+Detection%2C+Evaluation%2C+AndTreatment+of+High+Blood+Cholesterol+In+Adults+(Adult+Treatment+Panel(III).+JAMA+2001%2C+285%3A2486%E2%80%932497.


  شیوع سندرم تری گلیسرید باال و کلسترول ...                                                                                                                  92

 

 5311، 5ۀ ، شمار51ۀ شاپور، دورعلمي پزشكي جندی ۀمجل

 

8-Barter P, McPherson YR, Song K, Kesäniemi YA, Mahley R, Waeber G, "et al". Serum insulin and 

inflammatory markers in overweight individuals with and without dyslipidemia. J Clin Endocrinol Metab 

2007Jun; 92(6): 2041-5.  

9-González-Chávez A, Simental-Mendía LE, Elizondo-Argueta S. Elevated triglycerides/HDL-

cholesterolratioassociated with insulin resistance. Cir Cir 2011May-Apr; 79(2): 126-31. 

10-Jellinger PS, Smith DA, Mehta AE, Ganda O, Handelsman Y, Rodbard HW, "et al". AACE Task Force for 

Management of Dyslipidemia and Prevention of Atherosclerosis. American Association of Clinical 

Endocrinologists' Guidelines for Management of Dyslipidemia and Prevention of Atherosclerosis. Endocr 

Pract 2012Mar-Apr; 18 (Suppl 1): 1-78. 

11-Malek M, Ghorbani R, Rashidi pour A, Eskandarian R. Prevalence of Low HDL-C- High TG syndrome in 

SemnanProviance(2005). Iranian Diabetes Lipid J 2009; 9(1); 75-80.[In Persian]. 

12-Shahbazian H, Latifi SM, Jalali MT, Shahbazian H, Amani R, Nikhoo A, "et al". Metabolic syndrome and its 

correlated factors inan urban population in South West of Iran. J Diabetes Metab Disord 2013Feb; 12(1): 11-

7. 

13-Chapman MJ, Ginsberg HN, Amarenco P, Andreotti F, Borén J, Catapano AL, "et al". European 

Atherosclerosis Society Consensus Panel. Triglyceride-richlipoproteins and high-density lipoprotein 

cholesterol in patients at highrisk of cardiovasculardisease: evidence and guidance for management. Eur 

Heart J 2011; 32(11):1345-61.  

14-Fazizi F, Esmaillzadeh A, Mirmiran FP. Obesity and cardiovascular diseaserisk factors in Tehranadults: a 

population-basedstudy. East Mediterr Health J 2004April; 10(6): 887-97. 

15-Pintó X, Millán J, Muñoz A, Corbella E, Hernández-Mijares A, Zuñiga M, "et al". A very highprevalence of 

lowHDL cholesterol in Spanishpatients with acute coronary syndromes. ClinCardiol 2010 Jul; 33(7): 418-

23.  

16-Laforest L, Souchet T, Moulin P, Ritleng C, Desamericq G, Le Jeunne P, "et al". Prevalence of lowhigh-

density lipoprotein cholesterol and hypertriglyceridaemia in patientstreated with hypolipidaemic drugs. Arch 

Cardiovasc Dis 2009Jan; 102(1): 43-50.  

17-Ballantyne CM, Olsson AG, Cook TJ, Mercuri MF, Pedersen TR, Kjekshus J. Influence of lowhigh-

densitylipoproteincholesterol and elevatedtriglyceride on coronaryheartdiseaseevents and response to 

simvastatintherapy in 4S. Circulation 2001Dec; 104(25): 3046-51. 

18-Connelly PW, Petrasovits A, Stachenko S, MacLean DR, Little JA,  " et al". Prevalence of 

highplasmatriglyceridecombined with lowHDL-Clevels and its association with smoking, hypertension, 

obesity, diabetes, sedentariness and LDL-Clevels in the Canadianpopulation. Canadian Heart Health Surveys 

Research Group. Can J Cardiol 1999Apr; 15(4): 428-33. 

19-Chan DC, Barrett HP, Watts GF. Dyslipidemia in visceral obesity: mechanisms, implications, and therapy. 

Am J Cardiovasc Drugs 2004; 4(4): 227-46. 

20-Després JP, Moorjani S, Tremblay A, Ferland M, Lupien PJ, Nadeau A. Relation of 

highplasmatriglyceridelevelsassociated with obesity and regionaladiposetissuedistribution to 

plasmalipoprotein-lipidcomposition in premenopausal women. Clin Invest Med 1989Dec; 12(6): 374-80. 

21-Sarrafzdegan N , Mohammadifard N , Rafiy M. A survey of prevalence of hypertriglyceridemia and low 

HDL in the population of Isfahan with age over 20 years. Tehran Univ Med J1998; 56 (2): 49-56. 

22-Hadaegh F, Khalili D, Ghasemi A, Tohidi M, Sheikholeslami F, Azizi F. Triglyceride/HDL-cholesterolratio 

is an independentpredictor for coronaryheartdisease in a population of Iranianmen. Nutr Metab Cardiovasc 

Dis 2009Jul; 19(6): 401-8.  

23-Li C, Ford ES, Meng YX, Mokdad AH, Reaven GM. Does the association of the triglyceride to high-

densitylipoproteincholesterolratio with fastingseruminsulindiffer by race/ethnicity? Cardiovasc Diabetol 

2008; 7: 4-7. 

24-Klop B, Elte JW, Cabezas MC. Dyslipidemia in Obesity: Mechanisms and Potential TargetsNutrients. 

Nutrients 2013Apr; 5(4): 1218-40. 

25-Cordero A, Laclaustra M, León M, Grima A, Casasnovas JA, Luengo E, "et al". Prehypertension is 

associated with insulinresistancestate and not with an initialrenalfunctionimpairment. A MetabolicSyndrome 

in ActiveSubjects in Spain (MESYAS) Registrysubstudy. Am J Hypertens 2006Feb; 19(2): 189-96.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barter%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17389699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McPherson%20YR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17389699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17389699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kes%C3%A4niemi%20YA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17389699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahley%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17389699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waeber%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17389699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serum+insulin+and+inflammatory+markers+in+overweight+individuals+with+and+without+dys
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Ch%C3%A1vez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21631973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simental-Mend%C3%ADa%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21631973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elizondo-Argueta%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21631973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21631973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jellinger%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22522068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22522068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehta%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22522068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ganda%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22522068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Handelsman%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22522068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodbard%20HW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22522068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=AACE%20Task%20Force%20for%20Management%20of%20Dyslipidemia%20and%20Prevention%20of%20Atherosclerosis%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=AACE%20Task%20Force%20for%20Management%20of%20Dyslipidemia%20and%20Prevention%20of%20Atherosclerosis%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22522068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22522068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shahbazian%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23497506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Latifi%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23497506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jalali%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23497506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shahbazian%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23497506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amani%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23497506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nikhoo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23497506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Metabolic+syndrome+and+its+correlated+factors+inan+urban+population+in+South+West+of+Iran
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chapman%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ginsberg%20HN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amarenco%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andreotti%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bor%C3%A9n%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Catapano%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=European%20Atherosclerosis%20Society%20Consensus%20Panel%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=European%20Atherosclerosis%20Society%20Consensus%20Panel%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Triglyceride-rich+lipoproteins+and+high-densitylipoprotein+cholesterol+in+patients+at+high+risk+of+cardiovascular+disease%3A+evidenceand+guidance+for+management
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Triglyceride-rich+lipoproteins+and+high-densitylipoprotein+cholesterol+in+patients+at+high+risk+of+cardiovascular+disease%3A+evidenceand+guidance+for+management
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fazizi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16335777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esmaillzadeh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16335777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirmiran%20FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16335777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16335777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pint%C3%B3%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20641119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mill%C3%A1n%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20641119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%C3%B1oz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20641119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corbella%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20641119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hern%C3%A1ndez-Mijares%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20641119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zu%C3%B1iga%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20641119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20641119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laforest%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19233108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souchet%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19233108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moulin%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19233108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ritleng%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19233108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desamericq%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19233108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Jeunne%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19233108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19233108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19233108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballantyne%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11748098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsson%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11748098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cook%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11748098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mercuri%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11748098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pedersen%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11748098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kjekshus%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11748098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.+Influence+of+Low+High-Density+Lipoprotein+Cholesterol+and+Elevated+Triglyceride+on+Coronary+Heart+Disease+Events+and+Response+to+Simvastatin+Therapy+in+4S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Connelly%20PW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10322252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petrasovits%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10322252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stachenko%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10322252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacLean%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10322252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Little%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10322252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prevalence+of+high+plasma+triglyceride+combined+with+low+HDL-C+levels+and+its+association+with+smoking%2C+hypertension%2C+obesity%2C+diabetes%2C+sedentariness+and+LDL-C+levels+in+the+Canadian+population.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15285698
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrett%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15285698
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watts%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15285698
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15285698
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Despr%C3%A9s%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2612090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moorjani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2612090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tremblay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2612090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferland%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2612090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lupien%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2612090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nadeau%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2612090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Relation+of+high+plasma+triglyceride+levels+associated+with+obesity+and+regional+adipose+tissue+distribution+to+plasma+lipoprotein-lipid+composition+in+premenopausal+wom
http://tumj.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Sarrafzdegan
http://tumj.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mohammadifard
http://tumj.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Rafiy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hadaegh%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khalili%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghasemi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tohidi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheikholeslami%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azizi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19091534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Triglyceride%2FHDL-cholesterol+ratio+is+an+independent+predictor+for+coronary+heart+disease+in+a+population+of+Iranian+men
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Triglyceride%2FHDL-cholesterol+ratio+is+an+independent+predictor+for+coronary+heart+disease+in+a+population+of+Iranian+men
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18307789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ford%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18307789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20YX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18307789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mokdad%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18307789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reaven%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18307789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Does+the+association+of+the+triglyceride+to+high-density+lipoprotein+cholesterol+ratio+with+fasting+serum+insulin+differ+by+race%2Fethnicity
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klop%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23584084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elte%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23584084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabezas%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23584084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23584084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cordero%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16448891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laclaustra%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16448891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%C3%B3n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16448891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grima%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16448891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casasnovas%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16448891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luengo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16448891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prehypertension+is+associated+with+insulin+resistance+state+and+not+with+an+initial+renal+function+impairment.+A+Metabolic+Syndrome+in+Active+Subjects+in+Spain+(MESYAS)+Registry+substudy


                                      93                  و همکاران                                                                                                                     لیال مرادی

 5311، 5ۀ ، شمار51ۀ شاپور، دورعلمي پزشكي جندی ۀمجل

 

Prevalence of High TG- Low HDL Syndrome and High TG/HDL 

Ratio in Adults over 20 Years Old in Ahvaz  

 
Leila Moradi

1
, Seyed Mahmoud Latifi 

2
,

*
  Hajieh BiBi Shahbazian

3
, Armaghan Moravej Aleali

4 

 

 
Abstract  
Background and Objective: The aim of this study was to 

evaluate the prevalence of high TG-low HDL syndrome and 

high TG/HDL ratio and its associated factors in Ahvaz. 

Subjects and Methods: This descriptive analytical study was 

performed with cluster sampling method in 6 health centres and 

75 households were randomly selected. Blood pressure, weight, 

height, body mass index (BMI) and waist circumference were 

measured. Serum fasting level of FBS, total cholesterol, 

triglyceride, HDL and LDL were measured. 

Results: Total 2505 participants [1155 male (46.15%), 1350 

female (53.9%)] evaluated in this study. Prevalence of high TG-

low HDL was 10.2% (6.5% in male, 13.3% in female) 

according to American Association of Clinical Endocrinologist 

(AACE). Prevalence of high TG/HDL ratio was 67.8% with 

significant difference in male (73.9% in male, 63.7% in female) 

(P=0.0001). Prevalence of high TG-low HDL and TG/HDL 

ratio had significant correlation with age (P=0.0001). Both 

disorders were more prevalent in subjects with diabetes, obesity 

and high waist circumference than normal weight and normal 

waist circumference.    

Conclusion: The results shows prevalence of high TG- low 

HDL and TG/HDL ratio are common disorders in Ahvaz. 

Educational programs are recommended to improve lifestyles 

and reduce cardiovascular disease risk factors.  

 

Keywords: High Triglyceride, Low HDL,  High TG/HDL 

Ratio, Ahvaz. 
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