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 4مرکز تحقيقات زيست فناوری دريائي خليج فارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -31/9/14 :پذيرش مقاله)31/4/24 :

چكيده
زمينه :اميد به زندگي رو به افزايش بوده و جمعيت سالمند ايران به شكل چشمگيری در حال رشد است .سالخوردگي ،قویترين عامل
برای ايجاد بيماری قلبي عروقي آترواسكلروتيک است و مديريت مؤثر سطوح ليپيدی در اين جمعيت ميتواند خطر ايجاد اين بيماری را
کاهش دهد.
مواد و روشها :از اسفندماه  1931تا مهرماه  9۳۳۳ ،1939مرد و زن از  1۳سال يا باالتر ساکن بوشهر که در برنامه سالمت سالمندان
بوشهر شرکت کرده بودند جهت اختالالت ليپيدی مورد مطالعه قرار گرفتند .سطوح ناشتا ليپيدهای سرمي توسط اتوآناليزر سلكترا  2مورد
سنجش قرار گرفتند .سطح برش عوامل خطرساز قلبي عروقي (شامل اختالالت ليپيدی) از دستورالعمل برنامه ملي آموزش کلسترول آمريكا
( )NCEPو پانل درماني بزرگساالن ( )ATP IIIاستخراج گرديد.
يافتهها :ميزان شيوع هيپرکلسترولمي (کلسترول تام مساوی و يا از  2۳۳ميليگرم بر دسيليتر) LDL-C ،باال (مساوی و يا باالتر از 19۳
ميليگرم بر دسيليتر) HDL-C ،پايين (کمتر از  4۳ميليگرم بر دسيليتر) و هيپرتری گليسريدمي (تریگليسريد مساوی و يا باالتر از 14۳
ميليگرم بر دسيليتر) در جمعيت سالمند بوشهر به ترتيب  23/1 ،42/4 ،4۴و  94/4درصد بدست آمد .به طور کلي ،شيوع هيپرليپيدمي در
زنان  ۴۷/۷درصد و در مردان  ۴۳/2درصد بود که در مردان با افزايش سن ،شيوع آن کاهش از خود نشان ميداد ( )P=۳/۳۳9ولي ارتباطي
ميان سن و شيوع هيپرليپيدمي در زنان مشاهده نشد .تعداد  ۴94نفر ( 2۷/۴درصد) از داروهای کاهنده هيپرليپيدمي استفاده ميکردند که
شايعترين داروی مصرفي نيز استاتينها بودند .يک همبستگي معني دار ميان وجود اختالالت ليپيدی و عوامل خطرساز قلبي عروقي مانند
ديابت ،پرفشاری خون و چاقي مشاهده گرديد (.)P>۳/۳۳۳1
نتيجهگيری :اختالالت ليپيد در سطح جمعيت سالمندان بوشهر شايع مي باشد و اقدامات تداخلي برای مديريت سطوح ليپيدی در اين
جمعيت ،توصيه ميشود.
واژگان کليدی :سالخوردگي ،ديس ليپيدمي ،کلسترول ،تری گليسريد ،جمعيت سالمند
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مقدمه
بیماریهای مزمن ،بیماری های با هزینه درمان باال و

نگهداشتن فشارخون در هنگام برخاستن میباشند (.)۲

ناتوانی های جسمی و عملکردی در رنج باشند .این

این تغییرات فیزیولوژیک و همچنین خود فرآیند پیری،

فرآیند ،بر نظام های مراقبت از سالمت فشار عظیمی

نیرومندترین عامل برای ایجاد بیماری قلبی عروقی

ایجاد خواهد کرد .در حقیقت افزایش جمعیت سالمند

آترواسکلروتیک ،محسوب میشوند ،امّا باال رفتن

به گونه ای خواهد بود که در سال  ۰۲۰۲میالدی۰۲ ،

کلسترول خام و مصرف دخانیات ،بدترین پیشگویی

درص د از سالمندان در کشورهای در حال توسعه

کننده برای مرگ و میر حاصله از این بیماری قلمداد

زندگی خواهند کرد و در خوش بینانهترین حالت نیز

میشود (.)۳

یک پنجم جمعیت ایران و در بدبین ترین حالت ،یک

در یک متاآنالیز تحت عنوان همکاری مطالعات آینده

چهارم ایرانیان در سال  ۰۲۰۲میالدی ،سالمند خواهد

نگرانه ۵۰ ،مطالعه عمدتاً کوهورت آمریکایی و اروپایی

شد .در حال حاضر ۰/۰ ،درصد جمعیت کشور را

مورد بررسی قرار گرفتند .این مطالعه نشان داد که سطح

سالمند تشکیل میدهد و در سال  ۰۲۰۲خورشیدی

غلظت پالسمایی کلسترول پایینتر به حد یک میلی مول

حدود  ۰۰تا  ۰۲میلیون نفر از جمعیت کشور سالمندان

در لیتر ( ۳۳میلیگرم در دسیلیتر) با خطر کمتر مرگ ومیر

خواهند بود ( ۰و  .)۰بر اساس نتایج بار کلی بیماریها

بیماری عروق کرونر قلبی (نسبت خطر= ،۲/۰۳محدودة

در سال  ۰۲۰۲میالدی ،سالمند شدن جمعیت ایران

فاصله اطمینان  ۳۰درصد=  )۲/۰۰-۲/۰۰در هر دو جنس

یکی از سه عاملی است که بر پیکرة نظام سالمت ،اثر

در فاصله سنی  ۰۲تا  ۰۳سال ،همراه بوده است (.)۰

عظیمی را وارد میکند .به دلیل میزان فزاینده ،سرعت

از این رو ،به نظر میرسد که این مطالعة متاآنالیز ،در

پیر شدن جمعیت ایران ،پیشبینی میشود در دهههای

راستای مطالعات بسیار فراوانی بودهاند که طی دههای

آینده هزینة سالمت در ایران ،رشد بسیار باالیی را از

گذشته انجام شده بودند و به همراهی سطوح باالتر

خود نشان دهد (.)۰

 LDL- Cو خطر افزایش یافتة بیماری قلبی عروقی

بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک ،شایعترین عامل

آترواسکلروتیک (شامل بیماری عروق کرونر ،سکته مغزی

مرگ و میر در جهان به ویژه در میان سالمندان است ،به

و بیماری عروق محیطی) اشاره کرده بودند (.)۵

گونهای که عمدة بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک ،در

همچنین بیان شده است که درمان مؤثر اختالالت لیپیدی

افراد باالی  ۵۰سال ،روی میدهد و رخداد این بیماری نیز

در افراد سالمند نیز مانند افراد میان سال میتواند خطر

به شدت بیشتر در این افراد تمایل دارد (.)۳

ایجاد بیماری قلبی عروقی را کاهش دهد که این کاهش با

در سالمندی ،تغییرات فیزیولوژیکی در سیستم قلب و

کیفیت زندگی و به صورت بالقوه ،افزایش طول عمر همراه

عروق روی میدهند که این تغییرات شامل ضخیم شدن

است (.)۰

دیوارة رگها ،کاهش توان استراحت در زمان دیاستول،

در حقیقت ،خبرگان در درمان اختالالت لیپیدی در پانل

عدم توانایی افزایش برون ده قلبی به صورت مؤثر در زمان

درمانی ،بر این نکته تأکید دارند که افراد باالی  ۰۲سال و

انجام فعالیت ،پاسخدهی کمتر عضله قلب به تحریکات

یا حتی پیرتر ممکن است باالترین پتانسیل را برای کاهش
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پیر شدن جمعیت موجب میشود که عمدة جامعه از

سیستم سمپاتیک و آدرنالین و عدم توانایی برقرار

سال بيستم /شماره  /4مهر و آبان 1931

 / 4۳1طب جنوب

استاتینها بهدست آورند .برای مثال ،برای افرادی که در

جمعیت در ایران ،مطالعات پیرامون سالمندان در کشور

این محدوده سنی هستند ،برآورد خطر  ۰۲ساله  ۰/۰درصد

بسیار ناچیز بوده و به کمتر از انگشتان یک دست بالغ

یا بیشتر است؛ یعنی آستانه خطری که کاهش در بیماری

میشوند .هرچند که در مطالعه قند و لیپید تهران از ۰۰۲۲۰

قلبی عروقی آترواسکلروتیک در کارآزماییهای بالینی

نفر که در فاز اول مطالعه شرکت کردند ۰۰۳۳ ،نفر نیز

مشاهده شده است (.)۵

سالمند بودند ولی این مطالعه عمدتاً به منظور تعیین عوامل

در کشور ما ،خوشبختانه ،مطالعات اپیدمیولوژیک بزرگ

خطرساز آترواسکلروتیک در میان جمعیت شهری منطقة

فراوانی پیرامون شیوع اختالالت لیپیدی در سطح جمعیت

 ۰۳تهران طراحی گردید و ویژة بررسی عوامل خطرساز

ایران در شهر و روستا انجام شدهاند (.)۰-۰۳

قلبی عروقی سالمندان نبوده است (.)۰۲

در ایران بیش از  ۲۲درصد مرگ و میرها به علت بیماری

اما شاید اولین مطالعه ویژة سالمندان ،مطالعه سالمندان شهر

قلبی عروقی است و به ترتیب در استان اصفهان و مرکزی

امیرکال بابل است که بر روی  ۰۲۰۰نفر از سالمندان این

 ۳۲/۳درصد و  ۳۰/۰درصد از افراد،حداقل یک عامل خطر

شهر در دست انجام است (.)۰۰

و  ۰۳/۳درصد و  ۰۰درصد از افراد ،حداقل دو عامل خطر

برنامه سالمت سالمندان بوشهر که بر روی  ۳۲۲۲نفر از

داشتهاند LDL-C ،باال ،شایعترین عامل خطر مهم در این

سالمندان بندر بوشهر به صورت یک مطالعه کوهورت در

مطالعه بوده است (.)۰۲

سال  ۰۳۳۰آغاز گردیده است ،تالش مینماید عوامل

بر اساس مطالعه قند و لیپید تهران ،شیوع عوامل خطرساز

خطرساز قلب و عروق و سالمت استخوان را در جمعیت

بیماری قلبی عروقی در جامعة شهری تهران بسیار باال

هدف سالمندان شهر بوشهر به صورت آیندهنگر ،بررسی

میباشد و در این میان کلسترول تام باال HDL-C ،پایین

نماید ( .)۰۵هدف از مطالعه کنونی ،بررسی شیوع

و نسبت دور کمر به باسن ،خودنمایی میکنند .بررسی

اختالالت لیپیدی در سطح جمعیت سالمند باالی ۵۲

مصرف غذا نیز نمایانگر مصرف باالی چربیها و کلسترول

سال میباشد.

در رژیم غذایی ساکنان تهران میباشد (.)۰۰
در یک مطالعة مروری و آنالیز سیستماتیک ،نشان داده شد

مواد و روشها

که شیوع همة اختالالت لیپیدی در ایران بسیار چشمگیر

مطالعه فوق یک مطالعه تحلیلی به روش کوهورت

است به صورتی که شیوع هیپرکلسترولمی (کلسترول باالتر

آیندهنگر میباشد که دادههای آن در فاصله زمانی بین

و یا مساوی  ۰۲۲میلیگرم بر دسیلیتر) ۲۰/۵ ،درصد،

اسفندماه  ۰۳۳۰تا مهرماه  ۰۳۳۳جمعآوری شده است .این

هیپرتری گلیسریدمی (تریگلیسرید باالتر و یا مساوی

مطالعه بخشی از پروژه سالمت سالمندان شهر بوشهر

 ۰۰۲میلیگرم بر دسیلیتر) ۲۵ ،درصد LDL-C ،باال

میباشد (.)۰۵

(باالتر و یا مساوی  ۰۳۲میلیگرم بر دسیلیتر)۳۰/۰ ،

جامعه هدف در این مطالعه کوهورت آیندهنگر ،تمام مردان

درصد و  HDL-Cپایین (پایینتر از  ۲۲میلیگرم بر

و زنان  ۵۲سال و باالتر ساکن در شهر بوشهر بود ،بر اساس

دسیلیتر در مردان و  ۰۲میلیگرم بر دسیلیتر در زنان)،

اطالعات موجود در مرکز بهداشت ،این جمعیت حدود ده

 ۲۳/۳درصد ،میباشند (.)۰۳

هزار نفر تخمین زده شد .شرکت کنندگان بر اساس یک
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خطر بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک با مصرف

با وجود انجام مطالعات اپیدمیولوژیک جامع در سطح

استوار و همكاران

شيوع هيپرليپيدمي در سالمندان ،برنامه سالمت سالمندان بوشهر 4۳2 /

طبقهبندی شده بر اساس شیوة طبقهبندی سازمان مدیریت

عروقي و سابقة مصرف دارو

و برنامهریزی استان بوشهر ،انتخاب گردیدند .برای تمام

بخش مربوط به سوابق پزشکی و عوامل خطر بیماریهای

افراد مسن واجد شرایط شرکت در طرح ،دعوت نامه

قلبی عروقی (مصرف سیگار و سابقه آن ،فعالیتهای بدنی،

ارسال گردید .در مجموع  ۳۲۲۲نفر در این طرح شرکت

سابقه قاعدگی و یائسگی ،سابقه فشار خون باال ،سابقه

کردند .درصد مشارکت  ۳۰درصد بوده است (.)۰۵

دیابت ،سکته قلبی ،سابقة سکته مغزی ،ضعف و اختالل

معیارهای ورود به مطالعه شامل سن  ۵۲سال به باال اقامت

حس ،سابقه لنگش ،سابقه نارسایی قلبی) و سابقة مصرف

در بندر بوشهر حداقل یک سال قبل از ورود به طرح،

دارو (تجویز شده توسط پزشک ،داروهای بدون نسخه و

نداشتن برنامه برای ترک بوشهر طی دو سال بعد از ورود

مکمل) نیز توسط شرکت کننده درون قسمت مربوطه در

به طرح ،دارا بودن توان فیزیکی و ذهنی کافی برای شرکت

پرسشنامه ذکر میگردید.

در برنامه ارزیابی و داشتن رضایت کامل جهت مشارکت
در طرح بود .عدم اقامت در بوشهر و عدم تمایل به شرکت
در مطالعه ،از معیارهای خروج از مطالعه قلمداد شدند.

ج /ارزيابي باليني
یک معاینه بالینی جامع توسط یک پرستار آموزش دیده
صورت پذیرفته و در آن اطالعات بالینی از جمله عالئم

ابزار گردآوری اطالعات

حیاتی ،شاخصهای آنتروپومتریک از جمله فشار خون

دادههای پایه شامل اطالعات جمعیت شناختی ،اجتماعی

سیستولیک و دیاستولیک ،وزن ،قد ،دور کمر و دور باسن

اقتصادی ،سوابق پزشکی ،عوامل خطرساز بیماریهای

به ثبت رسیدند.

قلبی عروقی و سابقة مصرف دارو ،با کمک یک پرسش
نامه اصالح شده  WHO MONICAجمعآوری شدند.
ارزیابی بالینی و نمونهگیری آزمایشگاهی نیز توسط یک
پرستار آموزش دیده انجام شده و اطالعات نیز به دقت
ثبت شدند.

د /نمونهگيری آزمايشگاهي
 ۰۲سیسی خون کامل وریدی توسط یک پرستار آموزش
دیده بعد از  ۰تا  ۰۰ساعت ناشتا بودن گرفته شد که جهت
انجام تستهای آزمایشگاهی شامل شمارش کامل
سلولهای خونی ،قند ناشتا ،تریگلیسرید ،کلسترول تام،

الف /اطالعات جمعيتشناختي ،اجتماعي اقتصادی

 HDL-Cو  LDL-Cاستفاده شد .سرم نیز جدا گردیده و

این بخش از پرسشنامه که شامل اطالعات جمعیت

در دمای  –۰۲درجه سانتیگراد برای استفادة احتمالی در

شناختی (نام ،نام خانوادگی ،کد ملی ،سن ،جنس ،اطالعات

آینده ،ذخیره شد.

تماس ،وضعیت تأهل) و اطالعات اجتماعی اقتصادی

کلسترول تام سرم و  HDL- Cبه روش آنزیمی ۰و

(سطح تحصیالت ،محل سکونت ،شغل ،وضعیت درآمد،

تریگلیسرید نیز به روش آنزیمی ۰خاص خود اندازهگیری

وضعیت بیمه) بود که توسط شرکت کننده نوشته میشد.

شدند .همچنین  LDL-Cدر نمونههای سرمی با مقادیر

cholesterol oxidase phenol aminoantipyrine
glycerol- 3- phosphate oxidase phenol aminoantipyrine
http://bpums.ac.ir
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نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای ،از خوشههای

ب /سوابق پزشكي و عوامل خطر بيماریهای قلبي

سال بيستم /شماره  /4مهر و آبان 1931

 / 4۳9طب جنوب

تریگلیسرید برابر یا کمتر از  ۲۲۲میلیگرم بر دسیلیتر با

يافتهها

استفاده از فرمول فریدوالد ۳محاسبه گردید.

تعداد شرکت کنندگان در مطالعه ۳۲۲۲ ،نفر افراد باالی ۵۲
سال بود که شامل  ۰۰۲۰نفر زن ( ۰۰/۰درصد) و ۰۲۰۰

جهت تجزیه و تحلیل آماری از آمارههای توصیفی

کنندگان  ۰۰سال و حداکثر  ۳۰سال بوده ،میانگین سنی

(فراوانی یا درصد ،میانگین ،انحراف معیار) استفاده شد.

آنها نیز  ۵۰/۳۰±۰/۲۰۵بهدست آمد.

همچنین ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین

توزیع عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی شامل سیگار،

همبستگی متغیرهای کمی در سطح معنیداری  ۲/۲۰با

قلیان ،شاخص توده بدنی ،پرفشاری خون و دیابت نیز به

استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  ۰۰استفاده شد.

بر اساس جنس در جدول  ۰نشان داده شده است.

جدول  )1توزيع سني شرکت کنندگان در مطالعه به تفكيک جنس
مرد

گروه سني
≥۵۲
۰۵-۵۳
۰۲-۰۲
۰۰-۰۳
≤۰۲
کل

کل

زن

نفر

درصد

نفر

درصد

نفر

درصد

۵۰۵
۳۰۰
۰۳۲
۰۵۵
۰۰۵
۰۲۰۰

۲۰/۳
۰۰/۰
۰۰/۰
۰۰/۲
۰/۰
۰۲۲

۵۰۲
۳۰۰
۰۲۲
۰۰۰
۰۰۰
۰۰۲۰

۲۳/۵
۰۲/۰
۰۰/۳
۰۰/۰
۰/۰
۰۲۲

۰۰۳۲
۵۳۰
۲۳۲
۳۰۲
۰۳۰
۳۲۲۲

۲۳
۰۳/۰
۰۲/۳
۰۰/۵
۰/۳
۰۲۲

جدول  )2توزيع عوامل خطر بيماری قلبي عروقي در شرکت کنندگان به
تفكيک جنس
عوامل خطر

کل
عدم مصرف
مصرف ممتد
مصرف متناوب
مصرف سابق

قلیان

سیگار

شاخص توده بدنی* ()BMI

*با کسر  ۲۵نفر.
میباشد.

جنسيت
تعداد

فشار خون باال
دیابت

مردان
درصد
نفر

زنان
درصد
نفر

۰۲۰۰
۰۰۲۳
۰۰۲
۲
۰۳۰

۲۰/۰
۰۰/۰
۰/۰
۲/۳
۰۳/۲

۰۰۲۰
۳۰۰
۰۵۰
۰
۳۰۲

۰۰/۰
۵۰/۲
۰۰/۰
۲/۰
۰۲/۳

عدم مصرف

۰۲۰۳

۰۲/۳

۰۰۰۰

۳۰/۰

مصرف ممتد
مصرف متناوب
مصرف سابق
>۰۰
۰۰-۰۳/۳
≥۳۲

۰۳۰
۰
۰۳۳
۵۰۰
۵۰۰
۰۰۰
۰۰۲
۳۳۲

۰۳/۰
۲/۰
۰۵
۲۰/۰
۲۰/۰
۰۲/۰
۰۵/۰
۰۰

۰۲
۲
۳
۲۰۲
۰۳۰
۰۰۰
۰۲۰۲
۰۲۵

۲/۳
۲
۲/۵
۰۰/۰
۳۳
۳۳/۰
۵۰/۲
۳۰/۵

معیارها بر اساس NCEP ATP III

درصدها با اعمال پارامتر سن

Friedwald
http://bpums.ac.ir
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آناليز آماری

مرد (۲۰/۰درصد) میباشد (جدول  )۰حداقل سنی شرکت

شيوع هيپرليپيدمي در سالمندان ،برنامه سالمت سالمندان بوشهر 4۳4 /

استوار و همكاران

 ۰۲۲۰نفر ( ۲۰درصد) از جمعیت دیده شد (جدول .)۳

درصد) از جمعیت دیده شد ۲۰۰ ،نفر ( ۳۰/۳درصد) از

 ۰۰۰نفر ( ۲۲/۳درصد) از مردان و  ۰۰۲نفر ( ۰۰/۳درصد)

مردان و  ۰۰۵نفر ( ۳۰/۳درصد) از زنان ،تریگلیسرید

از زنان کلسترول تام بیشتر از  ۰۲۲میلیگرم بر دسیلیتر

بیشتر از  ۰۰۲میلیگرم بر دسیلیتر داشتند .میانگین

داشتهاند .میانگین کلسترول نیز  ۰۳۰/۰۰±۲۵/۰۰میلیگرم

تریگلیسرید ۰۲۲/۰۰۳±۰۰/۳۵میلیگرم بر دسیلیتر بود.

بر دسیلیتر حاصل شده است.

میانگین سطح  HDL-Cسرم  ۲۵/۰۳±۰۰/۲۰میلیگرم

در کل۰۰۰۰ ،نفر ( ۲۰/۲درصد) از جمعیت LDL-C

بر دسیلیتر بود که  ۰۰۳نفر ( ۰۳/۵درصد) از جمعیت

باال داشتند که شامل  ۰۲۲نفر ( ۳۰/۰درصد) از مردان و

دارای  HDLکلسترول کمتر از  ۲۲میلیگرم بر دسیلیتر

 ۰۳۰نفر ( ۲۰/۲درصد) از زنان بود .میانگین سطح

بودند ۰۰۳] ،نفر ( ۳۰درصد ) از مردان ۳۳۵ ،نفر (۰۰/۰

LDL-C

سرم

در

کل

افراد

مورد

مطالعه

درصد) از زنان[ (جدول .)۳

 ۰۰۰/۰۰±۳۳/۰۰میلیگرم بر دسیلیتر بود.
جدول  )9شيوع هيپرليپيديدا در ميان جمعيت سالمند بندر بوشهر

چربي خون

مرد

زن

کل

1444

1444

9۳۳۳

نفر

درصد

نفر

درصد

نفر

درصد

 ≤۰۰۲تری گلیسرید

۲۰۰

۳۰/۳

۰۰۵

۳۰/۳

۰۲۵۲

۳۰/۰

 ≤۰۲۲کلسترول تام

۰۰۰

۲۲/۳

۰۰۲

۰۰/۳

۰۲۲۰

۲۰

 LDL ≤۰۳۲کلسترول

۰۲۲

۳۰/۰

۰۳۰

۲۰/۲

۰۰۰۰

۲۰/۲

 HDL≥۲۲کلسترول

۰۰۳

۳۰

۳۳۵

۰۰/۰

۰۰۳

۰۳/۵

حداقل یکی از آزمونهای چربی خون بررسی شده در

زنان] .در ميان داروها ،آتروواستاتين ( ۷42نفر) و

این مطالعه در  ۰۲۲۳نفر ( ۰۰/۰درصد) از مردان و

جم فيبروزيل ( 1۳4نفر) شايعترين داروی مصرفي

 ۰۰۵۳نفر ( ۰۰/۳درصد) از زنان غیر طبیعی بوده است

و کلستيرامين (  1نفر) ،کلوفيبرات ( 2نفر) و آنتوم

و به طور کلی در  ۰۰۲۵نفر ( ۰۳/۰درصد) از شرکت
کنندگان حداقل یکی از آزمون لیپیدی غیر طبیعی بودند.
 ۰۳۰نفر ( ۰۰/۰درصد) از جمعیت در حال مصرف یکی
از داروهای ضد چربی خون بودند که [شامل  ۳۰۵نفر
( ۰۰/۰درصد) از مردان و  ۰۰۳نفر ( ۳۳/۵درصد) از

http://bpums.ac.ir

( 2نفر) کمترين شيوع را در ميان داروهای مصرفي
داشتهاند .فراوانی مصرف هر یک از داروهای ضد
چربی خون باال در مردان و زنان در جدول ۲آمده است.
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افزایش کلسترول به عنوان شایعترین اختالل لیپید در

به طور کلی ،هیپرتری گلیسریدمی در  ۰۲۵۲نفر (۳۰/۰

سال بيستم /شماره  /4مهر و آبان 1931

 / 4۳4طب جنوب

جدول  )4شيوع مصرف داروی ضدچربي در ميان جمعيت سالمند بندر بوشهر
1444

1444

9۳۳۳

درصد

نفر

درصد

نفر

درصد

۳

۳

2

۳/1

2

۳/1

آتروواستاتین

2۴9

13/4

434

23/۷

۷42

24/۷

کلستیرامین

1

۳/1

۳

۳

1

۳/۳

کلوفیبرات

۳

۳

2

۳/1

2

۳/1

ازتیمیت

2

۳/1

2

۳/1

4

۳/1

جم فیبروزیل

94

2/9

۷۳

4/4

1۳4

9/4

سیمواستاتین

9

۳/2

9

۳/2

1

۳/2

آنتوم

از افراد مورد مطالعه ۰۰۰۲ ،نفر ( ۰۲/۰درصد) در حال

درصد) و  ۵۰تا  ۵۳سال ( ۰۰/۰درصد) ،شاهد افزایش

مصرف داروی ضد هیپرلیپیدمی و یا دارای یک آزمون

ناچیز شیوع این بیماری همراه با افزایش سن بودیم اما در

چربی خون غیرطبیعی بودند ۰۰۵۰[ .نفر ( ۰۲/۰درصد)

سه گروه سنی بعدی با افزایش سن ،کاهش شیوع

از مردان و  ۰۳۰۰نفر ( ۰۰/۰درصد) از زنان] .بررسی

هیپرلیپیدمی مشاهده گردید.

هیپرلیپیدمی در گروههای سنی مختلف نشان داد که در

در جدول  ۰به بررسی ارتباط بین عوامل خطرساز

مردان با افزایش سن ،شیوع هیپرلیپیدمی کاهش یافته

بیماریهای قلبی عروقی با هیپرلیپیدمی پرداخته شده است.

است .به عنوان مثال ۰۰/۰ ،درصد از مردان زیر ۵۲سال

نتایج حاصل نشان میدهد که ارتباط معنیداری بین

دچار هیپرلیپیدمی بودهاند در حالی که این مقدار به ۵۳

پرفشاری خون و هیپرلیپیدمی در هر دو جنس وجود دارد

درصد در مردان باالی  ۰۲سال کاهش یافته است .این

( ،)P=۲/۲۲۲به طوری که از میان  ۰۰۲نفر از مردان و

مطلب به خوبی ارتباط معنیدار بین افزایش سن و

 ۰۲۰۲نفر از زنانی که مبتال به پرفشاری خون هستند به

کاهش شیوع هیپرلیپیدمی در مردان را نشان میدهد

ترتیب  ۵۳۳نفر( ۰۲/۰درصد) و  ۳۰۳نفر ( ۳۲/۲درصد)

( .)P=۲/۲۲۳برخالف مردان ،در زنان ارتباط معنیداری

نیز دچار عارضه هیپرلیپیدمی میباشند در حالی که این

بین سن و شیوع هیپرلیپیدمی مشاهده شد (.)P=۲/۵۳۳

میزان به ترتیب  ۳/۳و  ۰/۰درصد در مردان و زنان دارای

در هر رده سنی نیز میزان شیوع هیپرلیپیدمی در بین زنان

فشار خون طبیعی کمتر میباشد که نشان دهنده رابطة

بیشتر از مردان بود .به عنوان مثال ،در رده سنی  ۰۲تا

مستقیم بین شیوع هیپرلیپیدمی و پرفشاری خون است.

 ۰۲سال ،افزایش  ۰/۳درصدی شیوع هیپرلیپیدمی را در

همچنین در مقایسه بین مردان و زنانی که هم زمان دارای

بین زنان نسبت به همین گروه سنی در مردان شاهد

پرفشاری خون و هیپرلیپیدمی میباشند مشاهده میشود که

بودیم .در مقایسه بین کل جمعیت زنان نسبت به مردان

شیوع هیپرلیپیدمی در بین زنان  ۰/۳درصد بیشتر از

نیز همین مطلب شاهد بودیم.

مردان است.

در کل جمعیت نیز ارتباط معنیداری بین سن و شیوع

در زمینه مبتالیان به دیابت نیز در مجموع  ۳۳۳نفر از مردان

هیپرلیپیدمی مشاهده گردید ( )P=۲/۲۲۵به طوری که با

و  ۰۰۰نفر از زنان دارای این بیماری میباشند .بین ابتال به

مقایسه هیپرلیپیدمی در دو گروه سنی زیر  ۵۲سال (۰۰/۰

دیابت با هیپرلیپیدمی نیز در هر دو جنس و در کل جمعیت،

http://bpums.ac.ir
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نفر

مرد

زن

کل

شيوع هيپرليپيدمي در سالمندان ،برنامه سالمت سالمندان بوشهر 4۳1 /

استوار و همكاران

شاهد افزایش شیوع هیپرلیپیدمی در مبتالیان به دیابت در

هیپرلیپیدمی در زنان دیابتی بیشتر از مردان مشابه است.

هر دو جنس نسبت به افراد با سطح گلوکز خون طبیعی

ارتباط معنیداری بین مصرف سیگار و شیوع هیپرلیپیدمی

بودیم؛ به بیان دیگر ۰۰/۳ ،درصد از مردان و  ۳۰/۲درصد

در مردان ( )P =۲/۰۲۲و در زنان ( )P=۲/۰۲۳دیده نشد؛

از زنان دیابتی دچار هیپرلیپیدمی بودند که این میزان به

با این حال ،در کل جمعیت مورد مطالعه بین مصرف سیگار

ترتیب  ۰۰/۰و  ۵/۰درصد بیشتر از مردان و زنان دارای قند

و هیپرلیپیدمی ارتباط معنیداری دیده شد (.)P>۲/۲۲۲۰

جدول  )4شيوع عوامل خطر بيماری قلبي – عروقي دستهبندی شده بر اساس وضعيت اختالالت ليپيدی در
بين سالمندان بندر بوشهر

پرفشاری خون

دارد

دیابت

کل
مصرف ممتد
عدم مصرف

سیگار

مصرف متناوب
مصرف سابق
کل
مصرف ممتد
عدم مصرف

قلیان

مصرف متناوب
مصرف سابق
کل

شاخص توده بدنی )(BMI

>۰۰
۰۰-۳۲
<۳۲
کل
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p- value

کل

هيپرليپيدمي

دارد

دارد
نفر
(درصد)
۵۳۳
()۰۲/۰
۰۰۵۰
()۰۲/۰
۳۲۰
()۰۰/۳
۰۰۵۰
()۰۲/۰
۰۲۰
()۰۲/۰
۰۳۰
()۰۰/۰
۰
()۰۲۲
۰۰۰
()۰۲/۳
۰۰۵۰
()۰۲/۰
۰۰
()۰۲/۰
۳۰۰
()۰۲/۰
۰
()۰۲
۰۵۰
()۰۰/۳
۰۰۵۰
()۰۲/۰
۲۳۳
()۰۰/۲
۰۳۰
()۰۵/۰
۰۰۵
()۰۰/۰
۰۰۰۵
()۰۲/۲

کل
نفر
(درصد)
۰۰۲
()۰۲۲
۰۲۰۰
()۰۲۲
۳۳۳
()۰۲۲
۰۲۰۰
()۰۲۲
۰۳۰
()۰۲۲
۰۲۰۳
()۰۲۲
۰
()۰۲۲
۰۳۳
()۰۲۲
۰۲۰۰
()۰۲۲
۰۰۲
()۰۲۲
۰۰۲۳
()۰۲۲
۲
()۰۲۲
۰۳۰
()۰۲۲
۰۲۰۰
()۰۲۲
۵۰۰
()۰۲۲
۵۰۰
()۰۲۲
۰۰۰
()۰۲۲
۰۲۳۰
()۰۲۲

۲/۲۲۲

۲/۲۲۲

۲/۰۲۲

۲/۰۰۰

۲/۲۲۲

دارد
نفر
(درصد
۳۰۳
()۳۲/۲
۰۳۰۰
()۰۰/۰
۲۰۳
()۳۰/۲
۰۳۰۰
()۰۰/۰
۰۲
()۰۰/۲
۰۳۲۲
()۰۰
۲
()۲/۲
۰
()۰۰/۰
۰۳۰۰
()۰۰/۰
۰۰۵
()۰۲/۳
۰۲۰
()۰۳/۰
۰
()۰۲۲
۰۰۵
()۰۳/۲
۰۳۰۰
()۰۰/۰
۳۲۰
()۰۳/۰
۰۰۰
()۰۳/۰
۲۵۰
()۳۲/۲
۰۳۳۵
()۰۰/۰

p- value

وضعيت

زن

کل
نفر
(درصد)
۰۲۰۲
()۰۲۲
۰۰۲۰
()۰۲۲
۰۰۰
()۰۲۲
۰۰۲۰
()۰۲۲
۰۲
()۰۲۲
۰۰۰۰
()۰۲۲
۲
()۲/۲
۳
()۰۲۲
۰۰۲۰
()۰۲۲
۰۵۰
()۰۲۲
۳۰۰
()۰۲۲
۰
()۰۲۲
۳۰۲
()۰۲۲
۰۰۲۰
()۰۲۲
۲۰۲
()۰۲۲
۰۳۰
()۰۲۲
۰۰۰
()۰۲۲
۰۰۰۵
()۰۲۲

۲/۲۲۲

۲/۲۲۲

۲/۰۲۳

۲/۲۲۰

۲/۲۲۰

دارد
نفر
(درصد)
۰۵۲۵
()۰۰/۰
۰۰۰۲
()۰۲/۰
۰۰۲
()۳۲/۵
۰۰۰۲
()۰۲/۰
۰۰۰
()۰۲/۰
۰۰۰۰
()۰۰/۳
۰
()۰۲۲
۰۳۲
()۰۲/۰
۰۰۰۲
()۰۲/۰
۰۳۰
()۰۳
۰۰۰۲
()۰۲/۰
۳
()۰۰/۰
۲۲۰
()۰۵/۳
۰۰۰۲
()۰۲/۰
۰۰۵
()۰۵/۲
۰۲۰۰
()۰۰/۳
۵۲۰
()۰۳/۰
۰۲۳۰
()۰۲/۲

کل
نفر
(درصد)
۰۰۰۲
()۰۲۲
۳۲۲۲
()۰۲۲
۳۲۰
()۰۲۲
۳۲۲۲
()۰۲۲
۰۰۰
()۰۲۲
۰۰۲۰
()۰۲۲
۰
()۰۲۲
۰۲۰
()۰۲۲
۳۲۲۲
()۰۲۲
۳۰۰
()۰۲۲
۰۲۳۲
()۰۲۲
۰۰
()۰۲۲
۰۰۰
()۰۲۲
۳۲۲۲
()۰۲۲
۰۲۰۳
()۰۲۲
۰۰۲۳
()۰۲۲
۰۰۰
()۰۲۲
۰۳۰۲
()۰۲۲

۲/۲۲۲

۲/۲۲۲

۲/۲۲۲

۲/۲۰۲

۲/۲۲۲
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ارتباط معنیداری دیده شد ()P>۲/۲۲۲۰؛ به طوری که

خون طبیعی میباشد .در مقایسه بین دو جنس نیز شیوع

سال بيستم /شماره  /4مهر و آبان 1931

 / 4۳۷طب جنوب

شیوع هیپرلیپیدمی در مردان  ۳/۳درصد بیشتر از زنان بود

( ۰۳درصد) .در بررسی رابطه بین عامل خطرساز قلیان

اما این مطلب در مورد مقایسه مردان و زنانی که سیگار

و هیپرلیپیدمی مشاهده میشود که شیوع هیپرلیپیدمی در

مصرف نمیکنند عکس بوده و هیپرلیپیدمی در زنان (۵/۰

بین زنان  ۰/۵درصد باالتر از مردان میباشد.

درصد) بیشتر از مردان میباشد .همچنین  ۰۲/۳درصد از

بین شاخص توده بدنی و هیپرلیپیدمی در مردان

مردان و  ۰۰/۰درصد از زنانی که سابقاً مصرف سیگار

( ،)P>۲/۲۲۲۰زنان ( )P=۲/۲۲۰و در کل جمعیت

داشتهاند مبتال به هیپرلیپیدمی بودند که نشان دهنده شیوع

( )P>۲/۲۲۲۰رابطه معناداری حاکم میباشد .مشاهده

بیشتر این عارضه در مردان نسبت به زنان این دسته است.

نتایج نشان دهنده آن است که رابطه مستقیمی بین توده

در جمعیت کل ،بیشترین شیوع هیپرلیپیدمی مربوط به

بدنی و شیوع هیپرلیپیدمی در مردان ،زنان و نیز کل

افرادی است که سیگار مصرف نمیکنند ( ۰۰/۳درصد)،

جمعیت وجود دارد به طوری که با افزایش توده بدنی،

پس از آن افرادی که قبال ً سابقة مصرف سیگار داشته و

شاهد افزایش شیوع هیپرلیپیدمی میباشیم .همچنین

در حال حاضر ترک کردهاند ( ۰۲/۰درصد) قرار داشته و

شیوع هیپرلیپیدمی در زنان در تمام پارامترهای شاخص

در آخر نیز افرادی که در حال مصرف سیگار (۰۲/۰

توده بدنی بیشتر از مردان میباشد.

درصد) هستند ،جای میگیرند.

جداول  ۵-۳ارتباط بین سطح لیپیدی و پنج مورد از

در بررسی ارتباط بین هیپرلیپیدمی و قلیان در جمعیت

عوامل خطرساز قلبی عروقی (شاخص توده بدنی،

کل ( )P=۲/۲۰۲و زنان ( )P=۲/۲۲۰ارتباط معناداری

میانگین فشار سیستولیک ،میانگین فشار دیاستولیک،

وجود دارد .بیشترین شیوع هیپرلیپیدمی مربوط به

گلوکز و میانگین نسبت دور کمر به باسن) با عدم لحاظ

افرادی است که در گذشته سابقه مصرف داشته و در

و نیز لحاظ کردن سن در محاسبات را نشان میدهند.

حال حاضر ترک کردهاند ( ۰۵/۳درصد) ،پس از آن

بین کلیه عوامل خطرساز قلبی عروقی و تریگلیسرید با

بیشترین شیوع مربوط به کسانی میباشد که دارای

انطباق و نیز بدون انطباق سن ،همبستگی مستقیم

هیچگونه سابقه مصرف قلیان نبودهاند .کمترین شیوع نیز

معناداری دیده می شود (جدول .)۵

جدول  )1همبستگي تریگليسريد و برخي از عوامل خطر بيماریهای قلبي عروقي به
صورت غيرمنطبق و منطبق با سن
تری گليسريد

http://bpums.ac.ir

منطبق با سن

غير منطبق با سن
P- value

ضريب همبستگي

P- value

ضريب همبستگي

شاخص توده بدنی

>۲/۲۲۲۰

۲/۰۵۰

>۲/۲۲۲۰

۲/۰۲۰

میانگین فشار سیستولیک

>۲/۲۲۲۰

۲/۰۲۵

>۲/۲۲۲۰

۲/۰۰۰

میانگین فشار دیاستولیک

>۲/۲۲۲۰

۲/۲۰۰

>۲/۲۲۲۰

۲/۲۰۵

گلوکز

>۲/۲۲۲۰

۲/۰۰۳

>۲/۲۲۲۰

۲/۰۰۰

نسبت دور کمر به باسن

>۲/۲۲۲۰

۲/۰۳۰

>۲/۲۲۲۰

۲/۰۲۲
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در میان افرادی که در حال مصرف ممتد سیگار هستند

مربوط به افرادی است که در حال مصرف قلیان هستند

شيوع هيپرليپيدمي در سالمندان ،برنامه سالمت سالمندان بوشهر 4۳۴ /

استوار و همكاران

ارتباط معنیداری بین کلسترول تام و سایر عوامل

داشتند که در حالت منطبق و غیرمنطبق با سن ،اعداد

بررسی شده با و بدون انطباق با سن مشاهده شد.

بسیار نزدیک بودند .رابطه بین نسبت دور کمر به باسن

همچنین به جز نسبت دور کمر به دور باسن ،سایر

با کلسترول تام منفی و معکوس بود (جدول .)۰

جدول  )۷همبستگي کلسترول تام و برخي از عوامل خطر بيماریهای قلبي عروقي
کلسترول تام

منطبق با سن

غير منطبق با سن
P- value

ضريب همبستگي

P- value

ضريب همبستگي

>۲/۲۲۲۰

۲/۲۰۰

>۲/۲۲۲۰

۲/۲۵۰

میانگین فشار سیستولیک

>۲/۲۲۲۰

۲/۲۵۲

>۲/۲۲۲۰

۲/۲۵۰

میانگین فشار دیاستولیک

>۲/۲۲۲۰

۲/۲۵۰

>۲/۲۲۲۰

۲/۲۵۰

>۲/۲۲۲۰

۲/۲۰۰

>۲/۲۲۲۰

۲/۲۵۰

۲/۲۲۵

۲/۲۰۲

۲/۲۲۵

۲/۲۲۰

شاخص توده بدنی

گلوکز
نسبت دور کمر به باسن

در حالت منطبق باسن و غیرمنطبق با سن ،ارتباط

بین  LDL-Cو سایر موارد به غیر از شاخص توده بدنی،

معنیداری بین گلوکز و  LDL-Cدیده نشد ولی در هر

با و بدون تطبیق با سن ،ارتباط معنیداری مشاهده شد.

دو حالت ،همبستگی مثبت و مستقیم موجود بود .بین

همچنین بین  LDL-Cو سایر موارد با و بدون تطبیق با

نسبت دور کمر به باسن و  LDL-Cهمبستگی منفی و

سن ،رابطه مستقیم و مثبتی مشاهده شد (جدول .)۰

ارتباط معکوس ولی معنیداری دیده شد.
جدول  LDL )۴و برخي از عوامل خطر بيماریهای قلبي عروقي
 LDLکلسترول

منطبق با سن

غير منطبق با سن
P- value

ضريب همبستگي

P- value

ضريب همبستگي

شاخص توده بدنی

۲/۲۰۲

۲/۲۳۳

۲/۲۰۳

۲/۲۳۳

میانگین فشار سیستولیک

۲/۲۰۵

۲/۲۲۲

۲/۲۰۰

۲/۲۲۰

میانگین فشار دیاستولیک

۲/۲۲۰

۲/۲۲۳

۲/۲۲۰

۲/۲۰۲

گلوکز

۲/۰۲۵

۲/۲۰۰

۲/۵۲۰

۲/۲۰۲

نسبت دور کمر به باسن

۲/۲۲۵

-۲/۲۲۰

۲/۲۰۰

-۲/۲۲۰

در حالت غیر منطبق با سن HDL-C ،با نسبت دور کمر

نسبت دور کمر به دور باسن با  HDL-Cارتباط معنیدار

به دور باسن ،گلوکز و شاخص توده بدنی ارتباط معنیدار

و همبستگی منفی و غیرمستقیم دیده شد؛ در حالی که بین

با ضریب همبستگی منفی و غیرمستقیم مشاهده شد ،در

شاخص توده بدنی ( )P=۲/۰۰۲و میانگین فشار

حالی که بین میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

دیاستولیک ( )P=۲/۳۰۰با  HDL-Cارتباط معنیداری

و  HDL-Cارتباط معنیداری دیده نشد؛ هرچند

دیده نشد ولی همبستگی منفی و غیرمستقیم مشاهده شد

همبستگی منفی و غیرمستقیم وجود داشت .در حالت

(جدول .)۳

منطبق با سن ،بین میانگین فشار سیستولیک ،گلوکز و
http://bpums.ac.ir
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عوامل ،همبستگی مثبت و مستقیم با کلسترول تام

سال بيستم /شماره  /4مهر و آبان 1931

 / 4۳3طب جنوب

جدول  )3همبستگي  HDLکلسترول و برخي از عوامل خطر بيماری های قلبي عروقي
 HDLکلسترول

منطبق با سن

غير منطبق با سن

شاخص توده بدنی

۲/۲۲۰

-۲/۲۳۵

۲/۰۰۲

-۲/۲۰۳

میانگین فشار سیستولیک

۲/۲۰۰

-۲/۲۳۰

۲/۲۰۲

-۲/۲۲۰

میانگین فشار دیاستولیک

۲/۲۲۵

-۲/۲۰۲

۲/۳۰۰

-۲/۲۰۰

گلوکز

۲/۲۰۲

-۲/۲۲۰

۲/۲۳۰

-۲/۲۲۲

نسبت دور کمر به باسن

۲/۲۲۲

-۲/۲۰۲۰

۲/۲۲۲

-۲/۰۲۲

درصد از مردان و  ۰۳/۰درصد از زنان نیز دارای سطوح

بحث
در این مطالعه آشکار شد که شیوع اختالالت لیپیدی در

مرزی از کلسترول تام (بین  ۰۲۲تا  ۰۲۲میلیگرم بر

سطح جمعیت سالمند بوشهر بسیار باال است و ۰۲

دسیلیتر) بودند ( )۰۲که مقایسه جمع این مقادیر با

درصد از جمعیت یا دچار یکی از اختالالت لیپیدی بوده

مقادیر موجود در مطالعة ما نشان میدهد که شیوع

یا در حال مصرف داروی ضد هیپرلیپیدمی میباشند.

هیپرکلسترولمی در جمعیت سالمندان تهران از بوشهر و

این شیوع باال از الگوی همسان کشورهای اروپای غربی

بسیاری دیگر از مطالعات دنیا باالتر است (.)۰۲

پیروی میکند (.)۰۰

در مطالعة ما ،شایعترین داروی ضد هیپرکلسترولمی

در مطالعه قلب سالم خلیجفارس که بزرگترین مطالعة

مصرفی از گروه استاتینها بود ۰۲/۰ ،درصد از جمعیت از

اپیدمیولوژیک بررسی عوامل خطرساز بیماری قلبی

داروی آترواستاتین استفاده میکردند .ما اطالعی از مصرف

عروقی بود که در بندر بوشهر بر روی سنین ۰۰-۵۵

داروهای ضد هیپرلیپیدمی در جمعیت سالمند تهران در

سال انجام شد ۰۰/۰ ،درصد جمعیت دارای کلسترول

دسترس نداریم ولی با توجه به اینکه استاتینها در آن زمان

باالتر یا مساوی  ۰۲۲میلیگرم بر دسیلیتر بودند (.)۳

مانند امروز شایع نبوده است ،شاید بتوان گفت که شیوع

در مطالعه قلب سالم خلیجفارس ( )۳و نیز مطالعهای که

کمتر هیپرکلسترولمی در مطالعه ما در مقایسه با مطالعة

پیش از این مطالعه در  ۰۰۰۳نفر از افراد باالی  ۰۳سال

تهران ممکن است به دلیل شیوع باالتر مصرف گروه

بندر بوشهر در سال  ۰۳۰۰انجام شد ( ،)۰۰همانند

استاتینها بوده باشد .در هر صورت ،ما میبینیم که غلظت

مطالعه

کنونی،

شایعترین

اختالل

لیپیدی،

هیپرکلسترولمی بود .در جمعیت سالمند مطالعة قند و
لیپید تهران (تنها و بزرگترین مطالعهای از ایران که به
صورت مشخص اطالعات لیپید آن در سطح جمعیت
سالمند در دسترس است) شیوع هیپرکلسترولمی این
گونه بود که  ۰۰/۲درصد مردان و  ۰۲/۳درصد زنان

سرمی کلسترول در سالمندان تهرانی  ۰۰۰±۲۰میلیگرم بر
دسیلیتر است و این در حالی است که میانگین کلسترول
تام در سطح سالمندان بندر بوشهر ۰۳۰/۰۰±۲۵/۰۰
میلیگرم بر دسیلیتر است .همچنین میانگین سطح LDL-

 Cدر بوشهر در زیر هدف درمانی قرار گرفته است
( )۰۰۰/۰۰±۳۳/۰۰در حالی که در سالمندان تهرانی،

دارای سطح باالیی از کلسترول تام بودند (کلسترول

میانگین  LDL-Cسرم  ۰۰۲±۲۲میلیگرم بر دسیلیتر

مساوی و یا باالتر از  ۰۲۲میلیگرم بر دسیلیتر) و ۳۰/۰

است که از هدف درمانی ( ۰۳۲میلیگرم بر دسیلیتر) باالتر
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استاتینی در جمعیت سالمند بوشهر موجب شده است که

مصرف میکنند و آنها را تحمل میکنند ،بالمانع است.

این تفاوتها نمایان شوند.

همچنین آغاز با استاتینها ،با هدف پیشگیری ثانویه ،در

با وجود مصرف  ۰۰/۰درصدی داروی ضد هیپرلیپیدمی

دوزاژ متوسط مورد حمایت قرار گرفته است اما به دلیل

در جمعیت مورد مطالعه ،باز میبینیم که شیوع

کمبود دادههای در دسترس موجود ،آغاز استاتینها جهت

 LDL-Cباالتر از آستانه  ۰۳۲میلیگرم بر دسیلیتر ،در

پیشگیری اولیه در سالمندان پیرتر از  ۰۰سال که بیماری

جمعیت مورد مطالعه ،باال است و به میزان  ۲۰/۲درصد

قلبی عروقی آترواسکلروتیک ندارند میبایست نخست

است که در یک فراگرد کلی باید چنین گفت که هر

ایمنی و اولویت مراقبتی و شرایط دیگر را برای آنها مدنظر

چند که روند شیوع هیپرکلسترولمی ممکن است رو به

قرار داد ( ۰ ،۵و .)۰۰

کاهش باشد (در مقایسه با سالمندان مطالعه قند و لیپید

در مطالعات فراوانی به نقش فزونی  HDL-Cکلسترول و

تهران) ،اما هنوز جمعیت باالیی از سالمندان هستند که

کاهش رخداد بیماریهای قلبی عروقی اشاره شده است،

جهت کاهش  LDL-Cبه زیر آستانه ،به اقدامات درمانی

برعکس کاهش میزان

 HDL-Cبا افزایش رخداد

و غیر درمانی (تغییر شیوة زندگی) ،نیاز دارند .شواهد

بیماریهای قلبی عروقی توأم بوده است .نقش حفاظتی

نوپدید طی ده سال گذشته که از کارآزماییهای بالینی

 HDL-Cممکن است مربوط به عملکرد انتقال کلسترول

بهدست آمدهاند ،نشان میدهند که درمان با استاتینها،

از دیوارة سرخرگها باشد .در هر صورت ،یک میلیگرم

خطر حوادث عروق کرونر را در سالمندان کاهش

کاهش در سطح سرمی  HDL-Cموجب افزایش ۰تا ۳

میدهد .در یک بازنگری نقادانه از این کارآزماییهای

درصدی بیماریهای عروق کرونر قلبی میشود (.)۰۰

بالینی ،آشکار گردید که سودمندی کاهش لیپید در

 HDL-Cکمتر از  ۲۲میلیگرم بر دسیلیتر در  ۰۰/۰درصد

سالمندان با هدف بر روی سطح  LDL-Cهمانند و یا

مردان و  ۰۰/۵درصد زنان بندر بوشهر در مطالعة پروژة

حتی بیشتر از افراد جوان است .البته در سالمندان نیز

مونیکای سازمان جهانی بهداشت (پروژه قلب سالم

همانند افراد جوانتر میبایست درمان با تغییر در شیوة

خلیجفارس) در بندر بوشهر در میان سنین  ۰۰-۵۵سال

زندگی و غذایی آغاز شود (.)۰۳

بهدست آمد؛ به طوری که  ۵۰/۰درصد از این افراد دارای

البته ،شروع درمان جهت کاهش سطح کلسترول با

اختالل  HDL-Cبودند و این اختالل به عنوان شایعترین

استاتینها به عنوان پیشگیری اولیه در افراد سالمند باالی

اختالل لیپوپروتئینی این شهر خود را نمایان نمود.

 ۰۰سال ،نیاز به دقت و مراقبت بیشتر دارد زیرا

در مطالعه متاآنالیز جمعیت ایرانی نیز شیوع  HDL-Cپایین

سودمندیهای حاصل از این امر ممکن است برای  ۳تا

(کمتر از  ۲۲میلیگرم بر دسیلیتر در مردان و کمتر از ۰۲

 ۰سال روی نداده و اثر بالقوه جانبی آنها ظهور

میلیگرم بر دسیلیتر در زنان) ،در هر دو جنس ،در شهر و

نمایند (.)۰۲

روستا ۲۳/۳ ،درصد گزارش گردید و این میزان شیوع در

از این رو ،بر طبق دستورالعمل انجمن قلب آمریکا و کالج

زنان (مانند مطالعه قلب سالم خلیجفارس) باالتر بود (.)۰۳

کاردیولوژی آمریکا ( )ACC/AHAکه بر پایة شواهد

اما در مطالعه کنونی میبینیم که از شیوع  HDL-Cپایین

حاصل از کارآزماییهای بالینی استوار است ،ادامة درمان

به شدت کاسته شده است ،این اختالل فقط در ۰۳/۵
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در این سنین به نسبت زنان از خود افزایش نشان میدهد

شده است که سطوح تریگلیسرید نیز یک عامل

( ۳۰درصد در مردان و  ۰۰/۰درصد در زنان).

خطرساز برای بیماری های قلبی عروقی است ( ۰۰و

در هر صورت ،مطالعه ما نشان میدهد که با افزایش سن

 .) ۰۰در یک سوم از سالمندان شهر بوشهر نیز هیپرتری

جمعیت ،میزان شیوع  HDL-Cپایین در زنان کاهش

گلیسریدمی خود را نشان میدهد .در سالمندان ،سطح

مییابد در حالی که در مردان افزایش از خود نشان میدهد.

اسید چرب آزاد و تریگلیسرید باالتر است و از آنجا

به بیان دیگر ،در شرایط سالمندی که با یائسگی توأم است،

که در این گروه سنی ،سطح باالتر از کلسترول و

برخالف مطالعات پیشین ( )۰۳که به کاهش سطح

 LDL-Cدارند(که هر دو نیز منبع بالقوه برای

 HDL-Cبه دلیل از دست دادن استروژن اشاره میکردند،

سوبسترای تری گلیسرید جهت تولید اسید چرب آزاد

ما در این مطالعه شاهد کاهش شیوع  HDL-Cکمتر از ۲۲

از طریق لیپاز لیپوپروتئینی هستند) ( ،)۰۳انتظار

میلیگرم بر دسیلیتر هستیم .کیم ( )Kimو همکاران

می رفت که در سالمندان بوشهری شیوع هیپرتری

( ،)۰۳در مطالعه بسیار مهم خود ،به اثر یائسگی بر روی

گلیسریدمی ،باالتر از مطالعه قلب سالم خلیجفارس

 HDL-Cپرداختند؛ آنان نیز مانند ما متوجه شدند که

( ۰۰-۵۵سال) باشد ولی شیوع هیپرتری گلیسریدمی

برخالف نظریة و مطالعات مقطعی پیشین ،یائسگی با

کاهش یافته است که می تواند به دلیل تغییرات عادات

افزایش میزان  HDL-Cسرمی توأم است .در هر صورت،

غذایی در این سنین و نیز مصرف داروهای کاهنده

از آنجا که کاهش  HDL-Cسرمی یک عامل خطرساز

لیپیدی در سالمندان باشد.

قوی در ارتباط با افزایش میزان سکته قلبی در افراد باالی

متاآنالیزهای اخیر از پنج مطالعة کارآزمایی کنترل شده

 ۵۰سال است ( .)۰۲ما باید در سطح جمعیت سالمند خود

تصادفی ،نتایج قوی و پایداری را برای کاهش رخداد

پیرامون جا به جایی سطوح  HDL-Cو عوامل مؤثر بر آن

بیماری قلبی عروقی در بیماران با سطح تریگلیسرید

به پژوهش بپردازیم.

ناشتای باالتر از  ۰۲۲میلیگرم بر دسیلیتر نشان داده

در مطالعة متاآنالیز اختالالت لیپیدی در سطح جمعیت

است () ۳۲؛ از این رو ،جامعه کاردیولوژی اروپا و

ایرانی ،شیوع هیپرتری گلیسریدمی (باالتر یا مساوی

جامعه آترواسکلروز اروپا ،در دستورالعملهای خود به

 ۰۰۲میلیگرم بر دسیلیتر) در هر دو جنس ۲۵ ،درصد

کاربرد داروهای کاهندة تریگلیسرید چنانچه سطح

گزارش شده است که این میزان شیوع در مقایسه با

ناشتای آن باالتر از  ۰۲۲میلیگرم بر دسیلیتر باشد در

مطالعات دیگر جهان و منطقه باال میباشد (.)۰۳

هنگامی که اقدامات تغییر در شیوة زندگی مؤثر نشدند،

همچنین در پروژه قلب سالم خلیجفارس ،شیوع

توصیه نمودهاند (.)۳۰

هیپرتری گلیسریدمی را در زنان  ۲۰/۳درصد و در

به طور کلی ،در شرایط فیزیولوژیک ،با افزایش سن،

مردان  ۰۳/۰درصد یافتیم ( .)۰۰باال بودن این میزان

به تدریج غلظت کلسترول در مردان و زنان به طور

شیوع در جمعیت ایرانی را به دلیل مصرف

موازی افزایش می یابد اما در مردان در دهة پنجاه،

کربوهیدراته ای ساده و مقدار مصرف باالتر نسبت

سطح کلسترول به پایداری میرسد و سپس با افزایش

کربوهیدرات ساده به پیچیده در این جامعه بیان شده

سن ،کاهش می یابد .این روند رشد تا ده سال پس از
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در دهه های آخر زندگی ،سطح کلسترول کاهش از

در کنار درمان دارویی ،نمیبایست از کنترل این عوامل

خود نشان می دهد .این کاهش کلسترول را میتوان با

خطرساز غافل بود.

کاهش سنتز  LDL-Cبه دلیل کاهش فعالیت کبد و یا

در این مطالعه ،شاهد یک رابطة معکوس میان مصرف

وجود کاهش تورش بقا ( )survival biasدر سطوح

دخانیات و اختالالت لیپید بودیم که در توجیه این

پایینتر توضیح داد ( ۲و  .)۰۰ما نیز در این مطالعه

موضوع می بایست به پدیده اپیدمیولوژیک معکوس

میبینیم که در افراد باالتر از  ۰۲سال ،اختالالت لیپیدی

پیرامون عوامل خطرساز قلبی عروقی سنتی (که اخیراً

به طور معناداری کاهش مییابد.

مورد توجه واقع شده است) اشاره نمود (.)۳۰

در یک فراگرد کلی ،سطوح میانگین لیپیدی و

در مطالعه بزرگ در سطح ساکنین شهر تهران نیز به

لیپوپروتئین ها در سالمندان بوشهر ،نسبت به جمعیت

رابطه معکوس میان مصرف سیگار با سطح کلسترول

 ۰۰-۵۵ساله مورد مطالعه در پروژه قلب سالم

تام و  LDL-Cپی برده بودند ( .)۳۳این موضوع توسط

خلیجفارس ،پایین تر بوده و شیوع اختالالت لیپیدی (به

گروه پژوهشگران پژوهشکده علوم زیست پزشکی

جز  HDL-Cپایین در مردان) نیز روند کاهشی را

خلیجفارس در برنامة سالمت سالمندان در دست

نسبت به پروژه قلب سالم خلیجفارس نشان میدهد

مطالعه میباشد.

که این پدیده ممکن است برخاسته از تغییرات وابسته

همچنین ما در این مطالعه ،مشاهده نمودیم که یک

به سالخوردگی و یا مصرف داروهای کاهندة لیپیدی

رابطه معکوس نیز میان نسبت دور کمر به دور باسن

باشد .اما با این وجود ،هنوز شیوع اختالالت لیپیدی

با سطح  LDL-Cو کلسترول تام وجود داشت که با

در این جمعیت باال است و با توجه به اینکه شایعترین

توجه به اینکه مقدار توده ماهیچهای در سطح با سن با

علت مرگ و میر در سالمندان ،بیماریهای قلبی

پدیده مقاومت نسبت به انسولین و فعالیت لیپوپروتئین

عروقی بوده و مطالعات گوناگون نیز به نقش تداخالت

لیپاز در ارتباط است ( ،)۳۲این یافته شگفتآور به نظر

درمانی با هدف کاهش سطوح  LDL-Cو

می رسد؛ اما چنین روابطی نیز همانند مطالعة ما در میان

تری گلیسرید در کاهش بیماری قلبی عروقی

سالمندان در مطالعات دیگر نیز گزارش شده است

آترواسکلروتیک اشاره نمودهاند ،توصیه میشود

( )۳۰و این موضوع نشان میدهد که آدیپوزیتی و

براساس دستورالعمل های پیشنهادی انجمن قلب

پدیدة چاقی تنه ای در سالمندان بسیار پبچیده بوده و

آمریکا و دیگر انجمن ها و جوامع کاردیولوژی و لیپید،

انجام مطالعات گستردهتر و با لحاظ نمودن فاکتورهای

نسبت به درمان سالمندان مبتال به اختالالت لیپیدی

زیستی مؤثر در بیماری های قلبی عروقی مانند
CRP،۵

اهتمام ورزید؛ اما در کنار این اقدامات درمانی باید به

اینترلوکین

این نکته نیز توجه نمود که اختالالت لیپیدی با عوامل

توصیه میشود.

خطرساز قلبی عروقی دیگر نیز همراهی دارند (،۳ ،۰

در یک فراگرد کلی ،از آنجایی که هنوز شیوع اختالالت

 ۰۰و  ) ۰۰و ما نیز در همین مطالعه مشاهده نمودیم که

لیپیدی در سطح جمعیت سالمند شهر بوشهر باال میباشد

این اختالالت با عوامل خطرساز قلبی عروقی مانند

و بیماریهای قلبی عروقی شایعترین علت مرگ و میر در
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ایجاد پایداری در مردان ،در زنان افزایش مییابد ولی
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این پروژه به صورت مشترک میان دانشگاه علوم

 توصیه میشود در موازی با تغییر الگوی،این سنین هستند

پزشکی بوشهر و پژوهشگاه غدد درون ریز و

 نسبت به،زندگی و کنترل عوامل خطرساز قلبی عروقی

.متابولیسم دانشگاه تهران حمایت شده است

 به ویژه در افراد با سابقة،درمان دارویی اختالالت لیپیدی
بیماریهای قلبی عروقی براساس دستورالعمل انجمن قلب
. اقدام نمود،آمریکا و کالج کاردیولوژی آمریکا
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Abstract
Background: Life expectancy continues to increase and Iran’s older population grows dramatically. Old
age is the strongest risk factor for developing atherosclerotic cardiovascular disease. Hence, effective lipid
management can reduce the risk of developing cardiovascular disease.
Materials and Methods: Between March 2013 and October 2014, a total of 3000 men and women aged ≥
60 years, residing in Bushehr, Iran who participated in Bushehr Elderly Health (BEH) program were
evaluated for dyslipidemia. Serum lipid levels in fasting state were measured using Selectra 2 auto analyzer.
The cut-offs of cardiovascular risks were derived from the National Cholesterol Education Program (NCEP)
guidelines in the United States (Adult Treatment Panel [ATP] III).
Results: The prevalence rates for hypercholesterolemia (≥ 200 mg/dl), high LDL-cholesterol (≥ 130 mg/dl),
low HDL-cholesterol (<40 mg/dl) and hypertriglyceridemia (≥ 150 mg/dl) were 48.0%, 42.4%, 29.6%,
35.5%, respectively. The prevalence of dyslipidemia was 87.8% in women and 80.2% in men. The
prevalence rate of dyslipidemia was decreased in men with increasing age (p=0.003), however no change
was observed in women. A total of 835 subjects (27.8%) used hypolipidemic drugs. The statins were the
most common used hypolipidemic drugs. There were significant association between dyslipidemia and
traditional cardiovascular risk factors such as diabetes mellitus, hypertension, and obesity (p<0.0001).
Conclusion: Dyslipidemia is a prevalent abnormality among Bushehr‘s older population. Therefore,
interventional measures for lipid management are suggested for this population.
Key word: Aging, dyslipidemia, cholesterol, triglyceride, elderly population
©Iran South Med J. All rights reserved

Cite this article as: Ostovar A, Fereidooni Z, Ansari A, Haerinejad MJ, Darabi H, Raeisi AR, Heidari GH, Larijani B, Mehrdad N, Shafiee G,
Sharifi F, Shadman Z, Amini MR, Nabipour I. The Prevalence of Hyperlipidemia Among Older People, Bushehr Elderly Health (BEH) Program.
. Iran South Med J 2017; 20(4): 399-415
Copyright © 2017 Ostovar, et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which
permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

*

Address for correspondence: The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences
Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran. Email: Inabipour@gmail.com

Website: http://bpums.ac.ir
Journal Address: http://ismj.bpums.ac.ir

