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چکیده

 -2متخصص داخلی غدد و متابولیسم.

زمینه و هدف :این مطالعه بهمنظور تعیین شیوع سندرم تریگلیسرید باال و کلسترول
 -0دانشجوی دکترای پژوهشی.
اپیدمیولوژی دیابت وکارشناس ارشد آمار  HDLپایین ( )High TG- Low HDLو نسبت  TG/HDLباال و فاکتورهای
مرتبط با آن در افراد باالی  02سال شهر اهواز انجام گرفت.
حیاتی.
روش بررسی :این مطالعۀ توصیفی -تحلیلی به روش خوشهای چند مرحلهای در 6
 -5استاد گروه غدد و متابولیسم.
مرکز بهداشت در شهراهواز انجام شد .فشار خون ،وزن ،قد BMI ،و دور کمر
-6پزشک عمومی و دانشجوی دکترای
داوطلبین اندازهگیری گردید .سطح سرمی  ,FBSکلسترول توتال ،تریگلیسیرید،
پژوهشی.
 LDL ،HDLبعد از  20ساعت ناشتا اندازهگیری شد.
یافتهها :از  0222داوطلب 2222 ،نفر ( 66/2درصد) مرد و  2522نفر ( 25/9درصد)
زن بودند .میانگین سنی داوطلبان مرد 60/9+26/2 ،و زن  59/9+20/6سال بود .شیوع
سندرم  High TG- Low HDLبر اساس کرایتریای  22/0 ،AACEدرصد
2و -5گروه غدد و متابولیسم ،دانشکده
( 6/2درصد در مردان و  25/5درصد در زنان  )P= 2/2222بود .شیوع نسبت
هپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی-
 TG/HDLباال 66/8 ،درصد بوده که بهصورت معنادار در مردان ( 65/9درصد)
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
باالتر از زنان ( 60/6درصد) بوده است ( .)P=2/2222شیوع سندرم High TG-
 -0پژوهشکدۀ سالمت ،مرکز تحقیقات
 Low HDLو نسبت باالی  TG/HDبا سن ارتباط معنادار داشت (.)P=2/2222
دیابت ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور هر دو اختالل در افراد دیابتی ،چاق و افراد با دور کمر باال شایعتر از افراد با وزن
اهواز ،اهواز ،ایران.
نرمال و دور کمر نرمال بودند.
 -6مرکز تحقیقات دیابت ،دانشگاه علوم
نتیجهگیری :سندرم  High TG- Low HDLو نسبت باالی  TG/HDLدر
پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
شهراهواز شایع میباشند .اجرای برنامههای آموزشی در جهت اصالح شیوۀ زندگی و
کاهش فاکتورهای خطر توصیه میگردد.
* نویسندۀ مسؤول:
کلیدواژگان :تریگلیسرید باال ،کلسترول  HDLپایین ،نسبت  TG/HDLباال،
سید محمود لطیفی؛ پژوهشکدۀ سالمت ،اهواز.
مرکز تحقیقات دیابت ،دانشگاه علوم

پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
تلفن22989262255692 :
Email: sml1381@yahoo.com
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خطرزای واحد درنظر گرفته میشود Atherogenic

مقدمه
دیس لیپیدمی یکی از مهمترین فاکتورهای خطرساز

).)2( )Dyslipidemic Triad

بیماریهای عروق کرونر قلب میباشد( .)2حدود 58تا22

بارتر ( )Barterو همکاران در یک بررسی نشان

درصد علت مرگ در ایران بر اثر بیماریهای قلبی و

داده اند که در افراد دارای اضافه وزن فقط مواردی که

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

تریگلیسیرید باال و  HDLپایین دارند ،مبتال به فشار

و عروقی طی  02سال اخیر در ایران 02تا 62درصد

خون ،سطح باالی  CRPو مقاومت به انسولین شدهاند

افزایش یافته است (.)5

(.)8

اخیراً مشاهده شده که انواع اختالالت لیپیدی ،پیش
بینیکنندۀ بروز بیماریهای کاردیوواسکولر در میان

از طرفی ،نسبت  TG/HDLنیز بهعنوان یک
شاخص آتروژنسیتی استفاده میشود و ارزش پیشگویی-

ایرانیان با سن باالتر از  22سال میباشد ( .)0یکی از این

کنندۀ آن جهت بیماری قلبی ،باال است ( .)9بهعالوه

میباشد.

ارتباط مستقیم این شاخص با فشار خون سیستمیک و

هیپرتریگلیسیریدمی یک فاکتور خطرزای مستقل

سندرم متابولیک در مطالعهای اثبات شده است (.)9

بیماریهای قلبی و عروقی میباشد( .)6در مطالعۀ

همچنین نسبت  TG/HDLدر افراد سفیدپوست با

 ،NHANESارتباط هر  2جزء سندرم متابولیک با

مقاومت به انسولین (خصوصاً در افراد جوان) مرتبط

ریسک بیماریهای کاردیوواسکولر بررسی شده و

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

مشخص گردید که قویترین ارتباط با  TGمیباشد (.)2

پیدایش بیماریهای قلبی -عروقی ( )CVDدارد .بنابراین

در برخی مطالعات ،تریگلیسیرید باالتر از  022میلیگرم

با توجه به ارتباط تنگاتنگ نسبت  TG/HDLبا مقاومت

در دسیلیتر ( )mg/dlنیز بهعنوان یک پیشبینیکنندۀ

به انسولین و ریسک بیماریهای قلبی  -عروقی ،بر آن

قوی مرگ ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی مطرح شده

شدیم که شیوع سندرم  High TG- Low HDLو

است ( .)6همچنین مطالعات انسانی یک افزایش ریسک

همچنین شیوع نسبت باالی TG/HDLو عوامل خطر

ممتد بیماریهای قلبی و عروقی را با کاهش سطح

مرتبط با آنها را در شهر اهواز بررسی کنیم تا بتوان با

لیپوپروتئین با چگالی باال (High Density

برنامهریزی دقیق جهت تشخیص و درمان بهموقع این

اختالالت

لیپیدی،

هیپرتریگلیسیریدمی

) Lipoprotein-HDLنشان دادهاند ( .)6بر اساس
شواهد 2 ،درصد کاهش سطح  HDLبا افزایش 0تا5

اختالالت به کاهش بروز بیماریهای قلبی و عروقی
کمک کرد.

درصد در ریسک بیماریهای قلبی -عروقی همراه است

روش بررسی

(.)6
ترکیب تریگلیسیرید باال و  HDLپایین از

در این مطالعۀ توصیفی -تحلیلی به روش خوشهای

خصوصیات دیس لیپیدمی در سندرم متابولیک بوده و

چند مرحلهای از بین  02مرکز بهداشت که در شهر اهواز

قویاً پیشبینیکنندۀ بروز بیماریهای کاردیوواسکولر در

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

مطالعات مشاهدهای است ( .)2در بسیاری از افراد HDL

اساس سهم جمعیتی تحت پوشش مراکز انتخاب

پایین با هیپرتریگلیسیریدمی و وجود ذرات کوچک و

گردیدند .از هر مرکز بهداشت ،تعداد نمونه بر اساس

متراکم  )Small Dens LDL( LDLهمراه است و به-

جمعیت تحت پوشش محاسبه و در هر مرکز انتخابی به

دلیل ارتباط قوی بین سه جزء ،بهعنوان یک فاکتور

طور تصادفی چند خانوار بهعنوان سرخوشه انتخاب و در
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هر خوشه مشخص شده بر اساس خانوار سرخوشه ،تعداد

دستگاه اتواناالیزر  Instruments Biotechnicalمدل

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

 BT3000ساخت کشور آلمان اندازهگیری شد.
مطابق با کرایتریای  )22( AACEهیپرتری

سال که مایل به همکاری بودند توسط رابطین بهداشت
جهت شرکت در پژوهش دعوت گردیدند .در هر مرکز،

گلیسیریدمی و  Low HDLو مطابق با کرایتریای
)6( Adult Treatment Panel III-ATP III

اقدامات زیر توسط کارکنان مرکز بهداشت همکار طرح
که آموزشهای الزم را دیده بودند انجام گردید:
فرم اطالعاتی که حاوی سؤاالتی در مورد سن و
جنس ،مقطع تحصیلی ،شغل ،قومیت ،میزان فعالیت
روزانه ،مصرف سیگار ،سوابق بارداری زن ،زمان تولد،
سابقۀ بیماریهای زمینهای در پدر و مادر بود برای هر

بهصورت زیر تعریف میگردد:

نسبت

TG ≤200 mg/dl -2
 HDL >40 mg/dl -0مردان
-5

HDL<50 mg/dl

TG/HDL≤0/28 -6
اطالعات جمعآوریشده توسط نسخۀ  02نرمافزار

بیمار تکمیل گردید.
قد افراد توسط متر استاندارد و وزن توسط ترازوی

 SPSSو به کمک آزمونهای  tمستقل و کای اسکور ،

باسکولی سکا اندازهگیری شد .چاقی بر اساس BMI

رگرسیون لجستیک با سطح معنی داری  2/22مورد تجزیه

تعیین شد که از تقسیم کردن وزن برحسب کیلوگرم بر

و تحلیل قرار گرفت.

توان دوم قد به متر بهدست میآید09/99-02 BMI .
اضافه وزن و مساوی یا بیشتر از  52بهعنوان چاق و کمتر

یافتهها

از  02بهعنوان طبیعی درنظر گرفته شد .دور کمر توسط

در این مطالعه 0222 ،نفر افراد باالی  02سال شهر

متر استاندارد و از نقطۀ وسط آخرین دنده و استخوان

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

لگن اندازهگیری شد .اگر دور کمر مردان بیش از 220

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

سانتیمتر و دور کمر زنان بیش از  88سانتیمتر بود به-
عنوان دور کمر باال یا غیر طبیعی منظور گردید.
فشار خون سیستولیک و دیاستولیک از بازوی
راست حداقل  22دقیقه بعد از استراحت ،در دو نوبت به

درصد) زن با متوسط سنی  59/9±20/6سال بودند.
شیوع  High TG- Low HDLدر زنان 25/5
درصد و در مردان  6/2درصد بود که شیوع در زنان باالتر
و این اختالف معنی دار بود (.)P=2/2222

فاصلۀ  52دقیقه در وضعیت نشسته و با فشارسنج عقربه-

در جدول  2مشاهده میشود که درصد ابتال به

ای و قرار دادن استتوسکوپ زیر کاف مناسب اندازهگیری

 High TG- Low HDLتا سن  62سالگی افزایش

شد .میانگین دو نوبت اندازهگیری بهعنوان فشار خون

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

ثبت گردید .پرفشاری خون بر طبق معیار انجمن دیابت

ابتال در زنان چاق ،با دور کمر و فشار خون باال بهطور

آمریکا ( )ADAبهصورت فشارخون سیستولیک

معنی داری باالتر بود.

 ≤262 mmHgو یا دیاستولیک  ≤92 mmHgیا
مصرف داروی پایین آورندۀ فشار خون تعریف گردید().

برای تشخیص فاکتورهای خطر مرتبط با سندرم
 High TG- Low HDLاز مدل رگرسیون لجستیک

نمونۀ خون بعداز ناشتای  20ساعته از افراد گرفته و

استفاده گردید جدول  0که در نتیجه فاکتورهای سن،

پس از سانتریفیوژ با دور  0222و جداسازی سرمها،

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

فاکتورهای خونی به روش آنزیمی -کالریمتری و با

سندرم مؤثر بودهاند.

استفاده از کیتهای آزمایشگاهی پارس آزمون و توسط
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را براساس سن،

برای تشخیص فاکتورهای خطر مرتبط با نسبت

جنس ،BMI ،دور کمر ،فشار خون و دیابت نشان می-

باال از مدل رگرسیون لجستیک استفاده گردید

باال با افزایش سن،

جدول  0که در نتیجه سن ،BMI ،دیابت ،فشار خون و

جدول  2شیوع نسبت باالی
دهد .بر این اساس ،شیوع نسبت

 BMIو دور کمر باال ،فشار خون باالو افراد دیابتی زیاد
میشود .در مردان شیوع نسبت

دور کمر باال در افزایش نسبت

باال مؤثر بودهاند.

باال تفاوت معنی

داری با زنان داشت (.(P=2/2222
جدول  :1شیوع  High TG/Low HDLو نسبت  TG/HDL≤2/16بر اساس سن ،جنس ،BMI ،دور کمر ،فشار خون و

متغیر

تعداد
02-09
52-59
62-69
22-29
62-69
≤62
جمع

292
292
652
600
292
60
0222

سن

P value
مرد
زن

2222
2522

P value
>02
02-09/9
≤52

862
962
666

P value
بلی
خیر

602
2686

فشار خون باال

P value
بلی
خیر

508
0266

دیابت

P value
بلی
خیر

082
0028

جنس

BMI

دور کمر باال

P value

دیابت
شیوع ()%
Low HDL/High TG
5/6
22/6
20/6
25/2
20/8
22/2
22/0
2/2222
6/2
25/5
2/2222
2/6
22/0
26
2/2222
26/8
6/2
2/2222
26
9/6
2/226
28/9
9/2
2/2222
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شیوع()%
≥TG/HDL
22/6
62/9
66/6
68/0
82/2
60/0
66/8
2/2222
65/9
60/6
2/2222
26
62/6
82/5
2/2222
69/0
65/0
2/2222
80
62/6
2/2222
80/2
66
2/2222

0/28
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جدول  :2نتایج رگرسیون لجستیک  High TG/Low HDLو نسبت  TG/HDL≤2/16براساس سن ،جنس ،BMI ،دور
کمر ،فشار خون و دیابت
متغیر

High TG- Low HDL
)95% CI for(O.R
O.R
پایین
باال

سن
52-59/02- 09
62-69/02-09
22-29/02-09
62-69/02-09
≤62/02-09
زن/مرد

جنس

02-09/9>02
BMI
≤52>02
دور کمر
فشار خون
دیابت

نرمال/غیرنرمال
نرمال/غیرنرمال

خیر/بله

TG/HDL≥ 0/28
)95% CI for(O.R
پایین
باال

O.R

5/982
6/222
6/686
2/696
6/626

2/656
2/666
2/625
2/262
2/266

0/952
0/605
0/668
0/926
0/626

2/995
0/665
0/906
5/286
0/690

2/026
2/282
2/289
2/229
2/668

2/226
0/266
0/226
0/562
2/595

0/620

2/606

2/95

2/299

2/622

2/692

2/962

2/906

2/568

0/069

2/686

2/806

0/560
0/522
2/222
0/606

2/966
2/202
2/626
2/522

2/699
2/629
2/259
2/868

5/656
2/666
2/266
0/502

2/920
2/226
2/256
2/288

0/666
2/55
2/265
2/662

بحث
این مطالعه ،شیوع سندرم High TG- Low

چاقی شکمی در زنان اهوازی شاید علت این شیوع باال

 HDLرا در جمعیت شهری اهواز  22/0درصد نشان داد

باشد .مطالعۀ سندرم متابولیک در اهواز هم شیوع حدود 0

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

برابر سندرم متابولیک در زنان ( 09/2درصد) نسبت به

( 6/2درصد) بود ( .(P>2/2222شیوع نسبت

باال

مردان ( 22/9درصد) را نشان داد (.)20( )P=2/2222
مطالعات نشان دادهاند که هیپرتری گلیسیریدمی و

در جمعیت مورد مطالعه  66/8درصد بود که با اختالف
معنی داری در مردان باالتر از زنان بود.

 HDLپایین بههمراه هم با افزایش ریسک کاردیواسکولر

در مطالعۀ ملک و همکاران در استان سمنان ،شیوع

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

سندرم  22/2 High TG- Low HDLدرصد گزارش

 High TG- Low HDLدر بیماران انفارکتوس حاد

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

میوکارد

وحدود  6برابر مردان ( 8/6درصد) بود ()P>2/222

( (Acute Myocardial Infarction - AMI

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

با گروه کنترل (بدون  )MIمقایسه شد و شیوع این

زنان در مقایسه با مردان بیشتر بود.

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

علت شیوع باالی سندرم High TG- Low
 HDLدر زنان اهوازی نسبت به مردان احتماالً با شیوۀ

درصد بوده که این اختالف معنی دار بود ()P=2/222
(.)25

زندگی در این جمعیت مرتبط میباشد .کاهش فعالیت

در مطالعۀ حاضر ،شیوع سندرم HighTG- Low

فیزیکی بهدلیل شرایط بد آب و هوایی و باال بودن میزان

HDLبا افزایش سن روند صعودی داشته ،ولی در سنین
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باالتر از  62سال کاهش نشان میدهد که علت آن شاید

افراد با فشار خون باال ،دیابتی ،چاق و بی تحرک باالتر

مصرف داروهای کاهندۀ لیپید و رژیمهای غذایی مناسب

بود ( .)28در مطالعات متعدد دیگر نیز چاقی ،کم تحرکی،

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

،سیگاری بودن ،دیابت ،مصرف زیاد کربوهیدارت در

تهران ،ریسک فاکتورهای بیماری قلبی-عروقی در

رژیم غذایی و فاکتورهای ژنتیکی بهعنوان علل اصلی

شهروندان تهران بررسی گردید ( )26و کاهش مختصر در

کاهش  HDLو افزایش  TGمطرح شدهاند (.)02 ،29 ،6

شیوع  High TG- Low HDLدر گروههای سنی

در مطالعۀ اصفهان ،شیوع سندرم در مردان  %00/20و در

باالتر از  62سال در دو جنس دیده شد که با نتایج این

زنان  %26/29و شیوع کلی آن  29/6درصد گزارش

مطالعۀ کامالً منطبق است .همچنین در بررسی حاضر

گردید( .)02چون تعریف آستانۀ هیپرتری گلیسریدمی با

شیوع سندرم  High TG- Low HDLدر افراد چاق،

این مطالعه متفاوت بوده مقایسه نتایج دو مطالعه امکان

افراد با دور کمر و فشار خون باال بیشتر بود

پذیر نیست .بر اساس نتایج رگرسیون لجستیک ،مهمترین

( .)P=2/2222در مطالعه سمنان نیز شیوع سندرم با سن

عوامل بروز این سندرم در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب

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

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

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

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

گزارش گردید .همچنین شیوع سندرم High TG- Low

است .بنابراین با افزایش سن به غربالگری برای کنترل

 HDLدر افراد چاق حدود  2/9برابر افراد با وزن نرمال

سطح لیپیدها بهعنوان یکی از فاکتورهای اصلی زمینهساز

بوده است (.)22( )P=2/222

بیماریهای قلبی-عروقی نیاز می باشد .نسبت

در مطالعۀ خاویر در اسپانیا شیوع  Low HDLو

 TG/HDLدر مطالعات مختلف بهعنوان شاخص

فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران با سندرمهای حاد

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

کرونر )(Acute Coronary Syndrome-ACS

مقاومت به انسولین بهعنوان علت زمینهای دیابت نوع دو

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

و سندرم متابولیک مطرح ،و با افزایش ریسک بیماریهای

 BMIباال ،چاقی شکمی و هیپرتری گلیسیریدمی همگی

کاردیوواسکولر همراه است ( .)05در مطالعۀ خیراندیش

با  Low HDLمرتبط بودهاند ،ولی مهمترین شاخص

و همکاران ،سطوح سرمی لیپیدها در شهروندان تهرانی در

غیر طبیعی در همراهی با  ،Low HDLهیپرتری

 6مقطع زمانی از سال  2999تا  0222بررسی شده

گلیسیریدمی بود (.)22( )P=2/222
در مطالعۀ الفارست ( )Laforestو همکاران در
 0606بیمار دیس لیپیدمی ) Low HDLویا (High
 ،TGاین سندرم با دیابت و فشار خون باال رابطۀ مستقم
داشتند (.)26( )P=2/2222
در مطالعۀ کریستی در آمریکا نیز بیماران با سندرم
 ،High TG- Low HDLسن باالتر داشته و شیوع
چاقی  ،فشار خون و دیابت در آنها بطور معنی داری
باالتر بوده است ( .)26در مطالعۀ کانلی ( )Connellyو
همکاران نیز شیوع  High TG- Low HDLبا افزایش
سن در دو جنس افزایش نشان داد .همچنین شیوع در

است( .)0بر این اساس ،نسبت

در  6مقطع بطور

معنی داری در مردان باالتر از زنان بوده که با نتایج این
مطالعه همخوانی دارد.
بر اساس نتایج رگرسیون لجستیک این مطالعه،
اصلیترین فاکتور در نسبت باالی

)O.R=0/6( ،

 BMIو پس از آن سن و دیابت (  )O.R=2/6بوده
است .اختالل لیپیدی اصلی در چاقی ،افزایش سطح TG
در حالت ناشتا و پس از غذا در همراهی با ذرات کوچک
و متراکم  LDLو سطح پایین  HDLاست ( )06و این
امر ،توجیهکنندۀ شیوع باالی

غیر طبیعی در افراد

چاق میباشد .بر اساس مطالعات ،به ازای هر کیلوگرم
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≤ 0/28 نسبت

،TG  افزایش و2/229mmol/ml ،HDL کاهش وزن

 پیشنهاد میشود. ارتباط دارد، چاقی و دیابت،با سن باال

.)25(  کاهش مییابد2/222mmol/ml

 در جامعۀ شهری اهواز باال است و،

مداخالت پیشگیرانه و آموزش جامعه جهت اصالح شیوۀ

 کارگر سالم29262 آلبرتو و همکاران در بررسی

، این آموزشها شامل کاهش وزن.زندگی انجام شود

 ساله نشان دادند که افراد با فشار خون60/0 ∓ 22/6

 افزایش،رژیم غذایی کمچرب و باکربوهیدرات کم

باالتر نسبت به افراد بافشار خون طبیعی

فعالیت فیزیکی میباشد که اثرات مفیدی بر کنترل قند و

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

 وTG سایر فاکتورهای خطرساز کاردیومتابولیک شامل

 شیوع فشار خون،High TG- Low HDL  وBMI≤

 داشته و در درازمدت میتواند با کاهش وقوعHDL

، از یافتههای دیگر این مطالعه. برابر افزایش یافته بود5/0

.بیماریهای کاردیوواسکولر همراه گردد

)6/8( در افراد با سندرم متابولیک

،باال

نسبت باالتر

) بود0/26( نسبت به افراد بدون سندرم متابولیک

قدردانی

.)02( )P=2/222(

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب

 مقطعی بودن و پیگیری،محدودیتهای این مطالعه

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

 همچنین ارتباط سندرم.نشدن افراد مورد مطالعه میباشد

.تحقیقات دیابت تصویب و به اجرا در آمده است

 با مقاومت به انسولین و وقوعHigh TG-Low HDL

پشتیبانی مالی این طرح به عهدۀ معاونت توسعۀ پژوهش

.بیماریهای کاردیوواسکولر بررسی نشده است

و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز بوده

نتیجهگیری

 خانمها، نویسندگان مقاله از کارشناسان مرکز دیابت.است
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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 TGlow 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,
Ratio, Ahvaz.
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