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 مجلة غدد درون ريز و متابوليسم ايران
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

 )۱۳۷۹زمستان (۲۶۲ -۲۵۳ ـ صفحه هاي ۴سال دوم ـ شمارة 

 
 
 

بررسي اپيدميولوژيك هيپرليپيدمي، چاقي و فزوني فشارخون در 
 روستاهاي استان تهران

 
 تر فريدون عزيزيليدا نوايي، دكتر يداله محرابي، دك

 
با توجه به اينكه چاقي، افزايش فشارخون و باال بودن چربيهاي خون در ابتال به آترواسكلروز كه جزو علل                      : چكيده

اصلي مرگ و مير است، از عوامل خطرزا محسوب مي شود و با توجه به عدم وجود مطالعات همه گيرشناختي كافي در اين                      
 نفر از   ۲۷۰۵ كشور اين مطالعه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي روي              زمينه، به خصوص در جوامع روستايي      

جهت . زن صورت گرفت  %) ۵۲ (۱۴۰۹مرد و   %) ۴۸ (۱۲۹۶ سال شامل    ۳۰ساكنان روستاهاي استان تهران با سن باالي         
ميزان . سبه گرديد  از طريق فرمول محا     LDL.  نمونة خون ناشتا گرفته شد      HDLاندازه گيري كلسترول، تري گليسيريد و      

نسبت دور كمر به دور باسن به عنوان عامل تعيين چاقي            . فشارخون، وزن و قد اندازه گيري و نماية تودة بدن محاسبه شد           
 افزايـش نشـان داد    ۴/۲۵±۹/۳ردان  ـه با م  ـ در مقايس  ۲/۲۸±۱/۵ميانگيـن نمـاية تودة بدن در زنان       . شكمـي محاسبه شـد  

)۰۰۱/۰P< .(۳/۲۴ %  ميانگين فشارخون دياستولي و سيستولي بترتيب      . مورد بررسي داراي چاقي متوسط و شديد بودند       افراد
افراد مورد بررسي   % ۲/۲۲و  % ۱/۱۱.  ميلي متر جيوه بود و ميزان آن در زنان نسبت به مردان بيشتر بود              ۱۲۲±۲۲ و   ۳/۱۲±۷۲

 ميلي گرم در دسي ليتر بود و اختالفي       ۱۹۱±۱۵۱يريد  ميانگين تري گليس . داراي فزوني فشارخون دياستولي و سيستولي بودند      
ميانگين . داراي كلسترولمي بودند  % ۴/۱۵افراد مورد بررسي داراي تري گليسيريدمي و        % ۷/۳۲. بين دو جنس مشاهده نشد    

LDL           ۰۰۱/۰ ميلي گرم در دسي ليتر،      ۱۱۸±۳۵،  ۱۲۹±۶/۳۸( زنان در مقايسه با مردان بيشتر بودP< (   ي از نظر نسبت چاق
LDL/HDL   و HDL /        با ازدياد سن به استثناي      . كلسترول اختالفي بين زنان و مردان ديده نشدHDL    كلية متغيرها افزايش 

با .  سالگي و در مورد چربيها تا ششمين دهة زندگي ادامه يافت            ۵۰ اين افزايش تا     WHR و   BMIدر مورد   . پيدا مي كردند 
% ۵/۲۳و  % ۸/۱۲شيوع فزوني فشار دياستولي و سيستولي در افراد چاق          . نمودازدياد وزن، چربيها و فشارخون افزايش پيدا        

و در  % ۵/۱۶و  % ۵/۴۲شيوع تري گليسيريدمي و كلسترولمي در افراد چاق بترتيب          . بود% ۲۰و  % ۳/۸و در افراد غيرچاق     
سترول، وزن و فشارخون در     با توجه به افزايش چشمگير ميزان تري گليسيريد، غلظت كل        . بود% ۶/۸و  % ۵/۱۶افراد غيرچاق   

افراد مورد بررسي، ضروري به نظر مي رسد كه پژوهشهاي گسترده اي در زمينة تعيين عوامل محيطي بويژه نقش برنامه هاي                    
 .غذايي و فعاليت بدني و اراية راه حلهاي مناسب براي پيشگيري از عوامل خطرزا صورت گيرد

 
  خونهيپرليپيدمي، چاقي، پرفشاري: واژگان كليدي

 
 

 مقدمه

نتايج بدست آمده از مطالعات اپيدميولوژي            

نشان داده اند كه هيپرليپيدمي و افزايش فشارخون         
سرخرگي عوامل خطرزاي مهم براي بروز                 

 ۲،۱.آترواسكلروز و بيماريهاي قلبي ـ عروقي هستند       
در راستاي بررسي نقش چاقي در افزايش مرگ و           

 نيز   مير ناشي از بيماريهاي قلبي ـ عروقي                
مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، انستيتو تحقيقات

ذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيتغ
 ـ درماني شهيد بهشتي
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 ۲۵۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد مجلة ۱۳۷۹ زمستان ،٤ شمارة، ۲ سال
 

 

 مطالعاتي كه در     ۳.بررسيهايي صورت گرفته است    
كشور ما انجام شده اند، شيوع عوامل خطر                 
بيماريهاي قلبي ـ عروقي، بويژه افزايش فشارخون،         
هيپرليپيدمي، ديابت و چاقي را در جوامع شهري            

 در يك بررسي كه در جامعة               ۴.نشان داده اند  
روستايي استان زنجان انجام شد، شيوع                  

پيدمي، ديابت و چاقي كمتر از جوامع شهري         هيپرلي
 با توجه به اينكه عوامل خطرزايي مثل          ۵.بوده است 

فشارخون، چاقي و افزايش چربيهاي خون زمينه را        
 ۶براي بيماريهاي قلبي  ـ عروقي مستعد مي سازند،         

بررسي اپيدميولوژيك عوامل خطرزا براي تدوين         
ت در  برنامه هاي پيشگيري از عوارض اين اختالال        

اين مطالعه اپيدميولوژي   . هر جامعه ضرورت دارد    
به منظور بررسي شيوع اين عوامل در جامعه               

 انجام شد و    ۱۳۷۳روستايي استان تهران در سال       
ارتباط بين چاقي، فزوني فشارخون و هيپرليپيدمي        

 .مورد بررسي قرار گرفت
 

 موا د و روشها

 روستاي  ۱۰۰ در    ۱۳۷۳اين پژوهش در سال       
 ۳۰ نفر افراد باالي      ۲۷۰۵. هران انجام شد  استان ت 

. سال به روش تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند       
 ساعت ناشتا بودن     ۲۴نمونة خون پس از حداقل        

 HDLجهت اندازه گيري كلسترول، تري گليسيريد و       
وزن و قد افراد توسط يك نفر                . گرفته شد  

اندازه گيري و نماية تودة بدن بر اساس فرمول وزن         
. محاسبه شد ) متر(تقسيم بر مجذور قد      ) وگرمكيل(

فشارخون افراد در وضعيت نشسته اندازه گيري          
دور كمر و دور باسن افراد اندازه گيري و           . گرديد

 براي بدست آوردن موارد         (WHR)نسبت آنها     
تمام نمونه هاي خون به    . چاقي شكمي محاسبه شد    

آزمايشگاه منتقل و كلسترول، تري گليسيريد و            

HDL ۱۰۰۰لسترول با دستگاه اتوآناليزر         ك RA 
 از طريق فرمول محاسبه        LDL. اندازه گيري شد 

 در اين تحقيق تري گليسيريد غيرطبيعي            ۷.گرديد
۸ ميلي گرم در دسي ليتر؛     ۲۰۰بيشتر از    

كلسترول  
 ۹ ميلي گرم در دسي ليتر؛     ۲۳۹غيرطبيعي بيشتر از      

HDL         ميلي گرم در       ۳۵ غيـرطبيعـي كمتر از 
 ۱۳۹ غير طبيعي بيشتر از              LDL ۱۰دسي ليتر؛

 بيشتر از   LDL/HDLميلي گرم در دسي ليتر؛ نسبت     
؛ اضافه  ۳۰ چاقي، نماية تودة بدن بيشتر از           ۹؛۵/۲

 و پرفشاري   ۳؛۹/۲۹ تا   ۲۵وزن، نماية تودة بدن بين      
 ميلي متر جيوه و       ۸۹خون دياستولي باالتر از         

 ميلي متر  ۱۳۹پرفشاري خون سيستولي باالتر از         
 ۱۱.در نظر گرفته شده استجيوه 
 

 تجزيه و تحليل داده ها

، براي  tبراي مقايسة متغيرهاي كمي از آزمون         
مقايسة متغيرهاي كيفي از آزمون مجذور خي و            
براي بررسي ارتباط بين دو متغير از ضريب                

 .همبستگي استفاده شد
 

 نتايج

، %)۵۲( زن   ۱۴۰۹و  %) ۴۸( مرد   ۱۲۹۶ نفر،   ۲۷۰۵
محدودة سني افراد     . فتندمورد بررسي قرار گر      

 سالگي و ميانگين و      ۱۱۰ تا   ۳۰مورد مطالعه بين     
مقايسة زنان و   .  بود  سال ۴۷±۱۳انحراف معيار آن    

مردان مورد مطالعه از نظر نماية تودة بدن، چاقي            
شكمي، فشارخون، چربيها و ليپوپروتئين ها در            

 .آمده است) ۱(جدول 
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ليدا نوايي و همكاران هيپرليپيدمي و چاقي در روستاهاي استان تهران ۲۵۵

 

 

فشارخون، ، BMI ميانگين و انحراف معيار -۱جدول 
تري گليسيريد و ليپوپروتئين افراد مورد بررسي به تفكيك 

 جنس

 متغير مردان زنان كل

 تعداد ۱۲۹۶ ۱۴۰۹ ۲۷۰۵

۸/۴±۹/۲۶ *۱/۵±۲/۲۸ ۹/۳±۴/۲۵ BMI  

۰۸/۰±۹۱/۰ *۰۸/۰±۸۹/۰ ۰۷/۰±۹۲/۰ WHR 

فشاردياستولي  ۷/۱۱±۷۰ ۶/۱۲±۷۳* ۳/۱۲±۷۲
 )ميلي مترجيوه(

فشارسيستولي  ۳/۲۱±۱۲۱ ۷/۲۲±۱۲۳† ۲۲±۱۲۲
 )ميلي مترجيوه(

تري گليسيريد  ۱۵۶±۱۹۱ ۱۴۷±۱۹۱ ۱۵۱±۱۹۱
(mg/dl) 

 (mg/dl)كلسترول  ۴/۴۱±۱۸۸ ۴/۴۶±۲۰۳* ۷/۴۴±۱۹۶
۹/۸±۶/۳۶ *۲/۹±۳/۳۸ ۲/۸±۹/۳۴ HDL كلسترول 

(mg/dl) 
۴/۳۷±۱۲۴ *۶/۳۸±۱۲۹ ۳۵±۱۱۸ LDL كلسترول 

(mg/dl) 
۳/۱±۵/۳ ۳/۱±۵/۳ ۳/۱±۵/۳ LDL/HDL 

۸/۱±۶/۵ ۸/۱±۶/۵ ۸/۱±۷/۵ HDL/كلسترول 

* ۰۰۱/۰P<در مقايسه با مردان  

  †۰۱۵/۰P< 

 
همان گونه كه مشاهده مي شود، نماية تودة بدن،        

 در زنان در     HDL و    LDLفشارخون، كلسترول،    
مقايسه با مردان بيشتر بود، ولي متوسط                   

كلسترول / HDL و LDL/HDLتري گليسيريد، نسبت 
 .  معني داري را نشان ندادبين زنان و مردان تفاوت

افراد مورد بررسي داراي درجات مختلف        % ۶۳
% ۲۴اضافه وزن،   % ۳۸. اضافه وزن و چاقي بودند     

پرفشاري خون  . چاقي شديد داشتند   % ۱چاق و    
و پرفشاري خون سيستولي     % ۱/۱۱دياستولي در    

جدول (افراد مورد بررسي مشاهده شد       % ۲/۲۲در  
۲.( 

داراي افراد مورد بررسي                 % ۷/۳۲
داراي % ۴/۱۵هيپرتري گليسيريدمي و              

افراد مورد بررسي   % ۷/۴۰. هيپركلسترولمي بودند 
LDL    داراي نسبت   % ۵/۷۹ غيرطبيعي وLDL/HDL 

 ).۳جدول (غيرطبيعي بودند 

 توزيع فراواني نمونه هاي مورد مطالعه از نظر نماية -۲جدول 
تودة بدن، چاقي شكمي و فشارخون غيرطبيعي در 

 استان تهرانروستاهاي 

 متغير تعداد درصد
  BMI 
۳/۳۸ ۱۰۳۴ ۹/۲۹-۲۵ 

۳/۲۴ ۶۵۸ ۳۰≥ 
  WHR 
  در زنان<۸۰/۰  
۶/۶۶ ۱۸۰۱  
  در مردان<۹۵/۰  
 (mmHg)فشاردياستولي   
۸/۹ ۲۶۶ ۱۰۴-۹۰ 
۳/۱ ۳۵ ۱۰۴> 
 (mmHg)فشار سيستولي   
۷/۱۳ ۳۷۱ ۱۵۹-۱۴۰ 

۵/۸ ۲۲۹ ۱۵۹> 
   

 

 HDLاد سن به استثناي      در اين بررسي با ازدي     
 و  BMIدر مورد    . كلية متغيرها افزايش مي يابند     

WHR     سالگي ادامه پيدا مي كند و      ۵۰ اين افزايش تا 
در مورد تري گليسيريد،   . پس از آن كاهش مي يابد     

 روند افزايش در ششمين دهة         LDLكلسترول و    
زندگي تغيير يافته و همزمان با كاهش وزن، درصد         

 غيرطبيعي نيز     LDLلسترول و     تري گليسيريد، ك  
فزوني فشارخون دياستولي و     . كاهش پيدا مي كند   

سيستولي با ازدياد سن افزايش مي يابد و روند             
 سال نيز ادامه     ۷۰افزايش تا گروه سني باالتر از          

 .پيدا مي كند
رابطة مشخصي بين افزايش وزن، فشارخون و        

 با افزايش نماية تودة. غلظت ليپيدهاي سرم ديده شد
به .  غيرطبيعي افزايش يافت      WHRبدن درصد     

 WHRافراد مورد بررسي با        % ۲/۷۴نحوي كه    
 غيرطبيعي داراي چاقي خفيف، متوسط و شديد و          

شيوع . داراي چاقي متوسط و شديد بودند       % ۹/۳۳
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 ۲۵۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد مجلة ۱۳۷۹ زمستان ،٤ شمارة، ۲ سال
 

 

فزوني فشارخون دياستولي و سيستولي در افراد          
 و در افراد غير چاق      % ۵/۲۳ و    ۸/۱۲چاق بترتيب    

 ).۱نمودار (ود ب% ۲۰ و ۳/۸
 

 توزيع فراواني نمونه هاي مورد مطالعه از نظر -۳جدول 
تري گليسيريد، كلسترول و ليپوپروتئين ها در روستاهاي 

 استان تهران

 متغير تعداد درصد
 (mg/dl)تري گليسيريد   
۴/۲۶ ۷۱۵ ۴۰۰-۲۰۱ 

۳/۶ ۱۷۱ ۴۰۰> 
 (mg/dl)كلسترول   
۲/۲۷ ۷۳۵ ۲۳۹-۲۰۰ 

۴/۱۵ ۴۱۷ ۲۳۹> 

۴/۴۴ ۱۲۰۱ HDL كلسترول (mg/dl)۳۵< 
  LDL كلسترول (mg/dl) 
۲/۲۵ ۶۳۸ ۱۵۹-۱۳۰ 

۵/۱۵ ۳۹۲ ۱۵۹> 
 LDL/HDLنسبت   
۲/۶۹ ۱۷۵۳ ۵-۵/۲ 

۳/۱۰ ۲۶۲ ۵> 

 <۵/۴كلسترول / HDLنسبت  ۱۹۷۰ ۸/۷۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع فراواني نمونه هاي مورد مطالعه بر حسب -۱نمودار 
 استولي و سيستولي و نماية تودة بدن فزوني فشار خون دي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع نسبي نمونه هاي مورد مطالعه بر حسب -۲نمودار 
 غيرطبيعي و نماية تودة LDLتري گليسيريد، كلسترول و 

 بدن

 
ديده مي شود،   ) ۲(همان طور كه در نمودار           

و در  % ۵/۴۲شيوع تري گليسيريدمي در افراد چاق       
شيوع كلسترولمي در    . بود% ۵/۱۶افراد غيرچاق    

. بود% ۶/۸و در افراد غيرچاق       % ۵/۱۹افراد چاق    
 كلسترول غيرطبيعي در افراد      LDL و   HDLشيوع  

 و در افراد غيرچاق    % ۶/۴۴و  % ۶/۴۶چاق بترتيب    

 . بود% ۴/۳۴و % ۷/۴۰

بررسي ارتباط بين متغيرهاي فشارخون با سن،       
ط نماية تودة بدن، چاقي شكمي و ليپيدها توس              

بين ). ۴جدول  (انجام گرفت    » همبستگي پيرسن «
متغير فشارخون دياستولي با ديگر متغيرها و نيز           
بين فشارخون سيستولي با متغيرهاي ديگر               

، ولي با   )>۰۰۱/۰P(همبستگي دو به دو وجود دارد        
 كه رقم بزرگي نمي باشد، احتمال مي رود        rمشاهدة  

 بدست  اين همبستگي به علت تعداد فراوان نمونه ها        
 .آمده باشد
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 همبستگي بين فشار خون با سن، نماية تودة بدن، -۴جدول 
 چاقي شكمي و ليپيدها

 متغير فشار  دياستولي فشار سيستولي

 سن ۲۱۶۵/۰* ۴۶۴۴/۰

۰۸۹۵/۰ ۱۷۸۴/۰ BMI 

۲۰۹۳/۰ ۱۶۴۹/۰ WHR 

 تري گليسيريد ۰۹۷۸/۰ ۰۵۸۶/۰

 كلسترول ۱۶۰۶/۰ ۱۶۷۳/۰

۰۴۳۳/۰ ۰۵۰۵/۰ HDL 

۱۵۳۰/۰ ۱۲۵۸/۰ LDL 

 .را نشان مي دهند) r( اعداد ضريب همبستگي *

 

 بحث

اين بررسي اپيدميولوژي كه با نمونه گيري             
تصادفي چند مرحله اي در جامعة  روستايي استان         
تهران انجام شد، نشان داد كه اختاللهاي مربوط به          
چربيهاي سرم، چاقي و فشارخون با درصد قابل           

. ي وجود دارد    توجهي در جامعة مورد بررس         
 BMI و   LDL  ،HDLميانگين فشارخون، كلسترول،    
ميزان كلية عوامل    . در زنان بيشتر از مردان بود        

خطرزا با پيشرفت سن افزايش مي يابد و رابطة              
مشخصي بين افزايش وزن، فشارخون و غلظت            

 .ليپيدهاي سرم وجود دارد

در مطالعات انجام شده در ديگر كشورها               
ماية تودة بدن بسيار متفاوت       ميانگين چربيها و ن     
ميانگين نماية تودة بدن،        . گزارش شده است     

كلسترول و تري گليسيريد در اين بررسي از مقادير         
 ۴ و تهران   ۱۲گزارش شده در مطالعات اسالمشهر       

مختصري كمتر است، ولي از مقاديري كه در                
 يافت شده،      ۵بررسي روستاهاي استان زنجان       

نظر مي رسد كه ساكنان    در واقع به    . زيادتر مي باشد 
روستانشين استان تهران بيشتر از روستانشينان         

عاليم ) مانند استان زنجان    (دور دست كشور        

خطرزاي بيماريهاي قلبي ـ عروقي را دارند، ولي از          
نظر شدت، اين عاليم به شدت ميان كشور نزديكتر          

اين امر احتماالً بدليل كاهش فعاليتهاي            . هستند
دريافت انرژي و نزديكتر شدن     كشاورزي و افزايش    

 .به اسلوب زندگي شهري است

بدترين نوع اختالل در چربيهاي خون كه باعث          
تصلب سرخرگها و عوارض ناشي از آن مي شود،          
افزايش كلسترول و تري گليسيريد همراه با چاقي           
مي باشد كه متأسفانه درصد چشمگيري از افراد به         

به . ي بودندظاهر سالم جامعة ما دچار چنين وضعيت      
نظر مي رسد علت آن بيشتر در ارتباط با شيوة               

بديهي است عوامل   . تغذية نادرست خانواده ها باشد   
 .ژنتيكي را نيز بايد در نظر داشت

ميانگين چربيها و ميانگين نماية تودة بدن و نيز          
به استثناي  (درصد چاقي و چربيهاي غيرطبيعي          

د مطالعه  در مردان و زنان مور    ) تري گليسيريد خون 
افزايش كلسترول در زنان     . با يكديگر متفاوت بود    

در مقايسه با مردان در بررسي كنوني مانند                 
 در  ۱۴،۱۳.يافته هاي ديگر مطالعات اپيدميولوژيك است    

 حالي كه در بعضي گزارشها متوسط كلسترول           

 و در پاره اي       ۱۶،۱۵در مردان را بيشتر از زنان          
، مشابه ذكر    بررسيها اين مقادير را در دو جنس         

 اما مشابه بودن ميانگين                    ۱۷-۱۹.نموده اند
تري گليسيريد در زنان و مردان مورد بررسي              
كنوني همانند معدودي از مطالعات انجام شده              

 در حالي كه در اكثر مطالعات انجام شده         ۱۹.مي باشد
متوسط تري گليسيريد در مردان بيشتر از زنان            

 ۱۵،۲۱،۲-۱۷.گزارش شده است

 در زنان در مقايسه با مردان بيشتر        درجة چاقي 
 گرچه در مطالعات نادري درجة چاقي در        ۲۲،۱۸.است

سه  ۳.مردان بيشتر از زنان گزارش شده است            
چهارم زنان جامعة ما داراي درجات مختلف چاقي          
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بودند و درجة چاقي در زنان بيشتر از مردان مورد          
افزايش وزن در زنان ممكن است به اين . مطالعه بود

يل باشد كه درصد بااليي از زنان در اين كشور            دل
خانه دار و در معرض استفاده از مواد غذايي بيشتر          
مي باشند و در برنامة روزانة خود فعاليت بدني و            

 .ورزش كافي ندارند

 و سطح          ۲۳،۱۴افزايش غلظت كلسترول         
 با پيشرفت سن به ثبوت       ۵ و وزن  ۲۱،۱۶تري گليسيريد
 نيز غلظت كلسترول    در پژوهش كنوني  . رسيده است 

و سطح تري گليسيريد با باال رفتن سن افزايش پيدا          
مي كند، با اين تفاوت كه ميزان تري گليسيريد و              

 سال به باال كاهش يافته و         ۶۰كلسترول در افراد     
همين طور افزايش نماية     . سير نزولي پيموده است    

 سالگي است و پس از اين          ۵۰تودة بدني فقط تا       
بنابراين با توجه   .  بدني كاهش يافت   زمان نماية تودة  

 سالگي به بعد،    ۶۰به كاهش ميزان تري گليسيريد از      
به نظر مي رسد كه كاهش وزن از پنجمين دهة               
زندگي در ميزان چربيها تأثير گذاشته و باعث               
كاهش سطح چربيها از ششمين دهة زندگي در              

اين يافته دقيقاً   . جامعة مورد بررسي گرديده است     
سي انجام شده توسط هدايت و همكاران       مشابه برر 

 بين تعدادي از كارمندان و كارگران        ۱۳۵۵در سال   
در اين بررسي كه بصورت اپيدميولوژيكي      . مي باشد

و سيستماتيك نبوده است، بين ميزان ليپيدهاي             
به استثناي  (سرم با پيشرفت سن و افزايش وزن           

 سال به باال      ۶۵تري گليسيريد كه در مردان از          
رابطة ) ن با كاهش موارد چاقي كم مي شود        همزما

 افزايش ميزان ليپيدهاي     ۲۲.مستقيم مشاهده نمودند  
سرم در مقايسه با درجة چاقي در بررسيهاي               

 در تحقيق     ۲۲،۲۱،۱۴،۵.مختلف، مشخص شده است      
كنوني نيز با ازدياد وزن ميزان ليپيدها افزايش              

مي يابد كه اين افزايش بخصوص در مورد                  
 . قابل مالحظه استتري گليسيريد
 كلسترول در مردان در      LDL و   HDLميانگين  

 HDLپايين بودن مقدار    . مقايسه با زنان كمتر بود     
كلسترول عامل خطرزاي مهمي در ايجاد بيماري           
عروق كرونري است، بعضي از پژوهشگران               
پيشنهاد مي كنند كه تمامي بيماران بايد در ابتدا هم           

 كلسترول  HDLبراي كلسترول تام و هم براي            
 كلسترول پايين     HDLوقتي كه     . بررسي گردند  

باشد، كلسترول تام اشتباهاً طبيعي اندازه گيري            
 كلسترول ممكن است      LDLمي شود، زيرا مقدار      

 كلسترول در آن     HDL اهميت    ۲۴.بشدت باال باشد   
است كه سطح باالي آن از بروز بيماري عروق قلبي          

د كه اثر     شواهد نشان داده ان    . جلوگيري مي كند  
 كلسترول از بيماري عروقي      HDLپيشگيري كنندة   

قلب به علت توانايي انتقال معكوس كلسترول از             
 .بافتهاي محيطي به كبد است

 HDLدر مطالعة فرامينگهام اثر پيشگيري كننده        
اين مطالعه  .  است LDLدو برابر اثر آتروژنيك        

 ميلي گرم در   ۴۵ كمتر از    HDLهمچنين نشان داد كه     
افزايش در ميزان     % ۱۰۰يتر در مردان با         دسي ل

 ۴۵ بيشتر از    HDLبيماري عروق قلب در مقايسه با       
خطر بيماري  . ميلي گرم در دسي ليتر همراه است       

 ميلي گرم در     ۲۵ كمتر از       HDLعروق قلب در       
در زنان خطر   . ديگر اضافه مي شود  % ۱۰۰دسي ليتر  

 كمتر از   HDLبيماري عروق قلب هنگامي كه سطح        
 HDLلي گرم در دسي ليتر است، در مقايسه با         مي ۶۵

افزايش مي  يابد و براي     % ۱۰۰بيشتر از اين مقدار       
HDL      ۱۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر        ۴۵ كمتر از %

 در مطالعة ديگري كه         ۲۵.ديگري افزايش مي يابد    
هلسينكي در مورد بررسي قلب به عمل آورد، فايدة          

HDL     ا نشان   ميلي گرم در دسي ليتر ر     ۴۵ باالتر از
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داد و مشخص كرد كه در مردان دچار هيپرليپيدمي         
 ميلي گرم در دسي ليتر دارند،      ۴۵ كمتر از     HDLكه  

، بروز  HDLبا استفاده از دارو و افزايش ميزان            
 ۲۶.كاهش مي يابد% ۴۵عوارض قلبي 

خطر بيماري عروق كرونري را مي توان با              
 كلسترول  HDLمحاسبة نسبت كلسترول تام به          

ارزيابي كرد، اين نسبت    ) ۵/۴بيعي كمتر از    مقدار ط (
در مقايسه با اندازه گيري كلسترول تام به تنهايي،           

 HDLدقيقتر مي باشد و در بيماراني كه مقدار               
 در  ۲۴.كلسترول پايين دارند، مي تواند مفيد واقع شود      

 و نسبت كلسترول    HDL به   LDLاين تحقيق نسبت    
وتي وجود   كلسترول بين زنان و مردان تفا      HDLبه  

افزايش سطح تري گليسيريد براي بيماري       . نداشت
كرونر در بيماراني كه نسبت سطح توتال كلسترول         

 كلسترول باال باشد، يك عامل خطرزاي          HDLبه  
 كه در آن عوامل      Procamدر مطالعة   . اضافي است 

 نفر  ۱۹۰۰خطرزاي بيماري عروقي قلب در بيش از         
وقي قلب در   مطالعه شد خطر چهار سالة بيماري عر      

 ميلي گرم در     ۲۰۰مردان با تري گليسيريد باالي         
 كلسترول  HDLدسي ليتر با نسبت كلسترول تام به       

 ۹ در هزار نفر در مقايسه با        ۴۲ مساوي   ۵باالتر از   
در هزار نفر در مردان با تري گليسيريد طبيعي بود           
و در مرداني كه عالوه بر افزايش تري گليسيريد،            

HDL     ميلي گرم در دسي ليتر     ۳۵از   كلسترول كمتر 
داشتند، بروز بيماري عروقي قلب، طي چهار سال به 

 همچنين در يك     ۲۷. در هزار نفر افزايش يافت       ۱۱۵
مطالعه در هلسينكي، افزايش تري گليسيريد در             

 كلسترول HDL كلسترول به    LDLبيماران با نسبت    
، خطر بيماري عروقي قلب را در مقايسه         ۵باالتر از   
 ۸/۳ني كه تري گليسيريد طبيعي داشتند،           با مردا  

% ۷۱برابر افزايش داد و درمان دارويي، اين خطر را          
 ۲۸.كاهش داد

ميانگين فشارخون دياستولي و سيستولي در          
و كمتر از سه      ۲۹اين پژوهش بيشتر از يك بررسي      

مطالعات .  در اين زمينه مي باشد    ۳۰،۱۸،۱۷گزارش ديگر 
در مردان در    متعدد حاكي از افزايش فشارخون         

 برخي مطالعات بين     ۱۸،۱۷.مقايسه با زنان مي باشد    
ميانگين دياستولي زنان و مردان هم سال تفاوت            

 بدين ترتيب بايد يافته       ۳۱.معني داري را نشان نداد    
مزبور در مطالعة حاضر را كه زنان داراي                  
فشارخون دياستولي بيشتري در مقايسه با مردان         

ان ذكر شده در باال      هستند، در تناقص با پژوهشگر     
و مشـابه نتايج بررسي انجام شده در آلمان                

 با اين حال، نتايج مطالعه خوري بر روي          ۳۲.دانست
يك جمعيت روستايي مبين اين واقعيت بوده است           
كه در زنان، احتمال بروز پرفشاري خون باال در اثر 
اضطراب ناشي از احساس مواجهه با شرايط               

زه گيري فشارخون، به     بيمارستاني به هنگام اندا      
 امكان دارد   ۳۳.طور معني داري از مردان بيشتر است     

كه به دليل شباهت جامعه مورد بررسي در مطالعة          
حاضر با جمعيت مورد مطالعه خوري چنين                

همچنين . پديده اي در بين زنان بروز نموده باشد         
امكان مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري            

شايد از عواملي باشد    توسط زنان مورد مطالعه نيز      
كه بتواند به ارتقاي ميانگين سطح فشارخون               

 ۳۴.دياستولي در زنان نسبت به مردان كمك نمايد          
اين يافته بويژه، هنگامي اهميت مي يابد كه بدانيم            
افزايش فشارخون در زنان خطر بيشتري را از نظر          
ابتال به عوارض شديد قلبي در مقايسه با مردان،             

 در هر دو جنس، مي توان افزايش          ۳۱.ايجاد مي كند 
فشارخون دياستولي و سيستولي را با افزايش سن         

اين يافته قابل انتظار است و             . مالحظه نمود  
 ۳۴،۳۱،۲۹.پژوهشگران ديگر نيز آن را تصريح كرده اند
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تأثير چاقي در افزايش فشارخون در بسياري از        
 در  ۳۵،۲۹.تحقيقات مورد بررسي قرار گرفته است         

اندكي هيچگونه ارتباطي بين چاقي و            مطالعات   
 در حالي كه اكثر       ۳۶.پرفشاري خون گزارش نشد     

مطالعات حاكي از پرفشاري خون در افراد چاق در          
 بررسيهاي  ۲۹،۵.مقايسه با افراد غيرچاق مي باشد       

صورت گرفته در آمريكا نشان داد كه پرفشاري            
خون بين افراد چاق دو برابر افراد با وزن طبيعي و           

 نتيجة  ۳۷.رابر بيشتر از افراد الغر وجود دارد        سه ب 
پژوهشهاي اپيدميولوژي ثابت نمود كه فشارخون        

 افراد چاق بيش از حد طبيعي                      % ۷۰

 آمار بدست آمده از انستيتو تحقيقاتي              ۳۷.است
انفاركتوس قلب درهايدلبرگ آلمان نشان داد كه            
همگام با اضافه وزن، ارقام مربوط به فشارخون           

اين گزارشها مشابه يافته هاي     .  شوندنيز بيشتر مي  
اين بررسي مي باشد كه چاقي در افراد با پرفشاري          

چنين به نظر مي رسد كه     . خون بيشتر ديده مي شود   
چاقي سبب آشكار شدن افزايش فشارخون در             
افرادي مي شود كه از نظر ژنتيكي نيز مستعد ابتال           

عامل مؤثر در باال رفتن        . به اين بيماري هستند     
ارخون افراد چاق، افراط در مصرف غذا و در            فش

 نتيجه ناشي از زياده روي در مصرف نمك                 

 زيرا كالري مصرفي روزانه يك فرد چاق        ۳۷.مي باشد
تقريباً دو برابر يك نفر با وزن طبيعي است و بدين            
ترتيب نمك طعام وارده به ارگانيسم افراد چاق              

. باشدتقريباً دو برابر يك انسان با وزن معمولي مي         
 شيوع چاقي در زنان مورد بررسي با پرفشاري           ۳۷

مصرف رژيم هاي كم كالري و       . خون بيشتر است   
كاهش وزن عوامل اصلي كاهش فشارخون                

 البته كاهش وزن در صورتي سبب           ۳۹،۳۸.مي باشد
كاهش فشارخون مي گردد كه ورود سديم به بدن           

 ۳۷.نيز كمتر شود

ي در  ارتباط بين پرفشاري خون و هيپرليپيدم        
 در  ۲۹،۱۴.گزارشهاي متعددي به ثبوت رسيده است       

اين بررسي نيز تري گليسيريد و كلسترول                 
غيرطبيعي در افراد با پرفشاري خون خفيف و              
شديد دياستولي و سيستولي بمراتب بيشتر از افراد        
با فشارخون دياستولي و سيستولي طبيعي بود كه         
اين امر احتماالً در اثر زياده روي در مصرف                

شواهدي . كلسترول و چربيهاي اشباع شده مي باشد     
موجود است كه تغيير در متابوليسم                        
پروستاگالندين ها تحت اثر غذاي سرشار از               
. لينولئيك اسيد، منجر به كاهش فشارخون مي شود       

بر پاية آزمايشهاي مداوايي، كاهش چربي تام جيرة        
روزانه، همراه با افزايش ميزان اسيدهاي چرب             

ه با چند پيوند دوگانه و افزايش مصرف         اشباع نشد 
 فيبرها، از فشارخون به مقدار قابل توجهي                  

 اين يافته ها اين مطلب را تأييد مي كند كه          ۳۷.مي كاهد
در شيوع پرفشاري خون عوامل متعددي دخالت           

بيماران با پرفشاري خون خطر بيشتري از         . دارند
نظر ابتال به عوارض شديد قلبي دارند و كاهش هر            
يك از اين عوامل خطرزا مي تواند خطر بيماريهاي           

 .قلبي ـ عروقي را كاهش دهد

با توجه به نتايج بدست آمده از اين بررسي به            
نظر مي رسد كه چاقي تا حد چشمگيري در تغيير             
چربيها و فشارخون دخالت دارد و با عنايت به اينكه    
عوامل خطرزايي مثل فشارخون، چاقي و افزايش           

 زمينه را براي بيماريهاي قلبي ـ            چربيهاي خون 
عروقي مستعد مي سازد، اهميت توجه به ميزان اين         
عوامل بيش از پيش مشخص شده، لزوم                    
آموزشهاي وسيع مردم در زمينة فعاليتهاي               
جسماني و نحوة مطلوب تغذيه جهت پيشگيري از           

در اين  . بيماريهاي قلبي ـ عروقي توصيه مي شود       
ان جامعه از اهميت      ميان توجه ويژه به قشر زن         
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 ليدا نوايي و همكاران هيپرليپيدمي و چاقي در روستاهاي استان تهران ۲۶۱

 

 

خاصي برخوردار است تا با آموزش مداوم در             
جهت تغذية صحيح، ورزش و فعاليت بدني مداوم           
بتوان از شيوع چاقي و افزايش وزن و عوارض              

 .ناخواستة ناشي از آن پيشگيري كرد
 

 سپاسگزاري

نويسندگان از مسؤوالن محترم بهداشتي ـ             
تي، درماني دانشگاههاي علوم پزشكي شهيد بهش         

تهران و ايران براي همكاري در اجراي طرح و               
درمانگاه خيرية صالح براي انجام آزمايشها               

الزم به ذكر است    . سپاسگزاري و قدرداني مي نمايند   
بودجة اين طرح تحقيقاتي توسط معاونت پژوهشي،        
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين          

 .شده است
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