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  چكيده
سنجي هاي تناي و شاخص با فاکتورهاي تغذيهHDL با هدف بررسي ارتباط غلظت كلسترول ـ پژوهش حاضر: مقدمه

 ۱۳۸ روي  حاضر تحليلي- مقطعي توصيفيي مطالعه :ها مواد و روش . انجام شدHDLدر افراد با غلظت پايين كلسترول ـ 
غلظت كلسترول ـ . صورت گرفت ليتر گرم در صد ميلي  ميلي۴۰ کمتر از  HDL كلسترول ـ بزرگسال با اضافه وزن و فرد
HDL قد، وزن، دور کمر و دور ، بافت چربي و عضالني،فعاليت بدني. گرديدگيري  ساعت ناشتايي اندازه۱۴ سرم پس از 

 و دور کمر به قد ،هاي دور کمر به دور باسني بدن، نسبتده توي گيري و نمايه هاي استاندارد اندازهباسن با روش
انحراف ±ميانگين :هايافته. گرديد ساعته ارزيابي ۲۴نامه يادآمد خوراک   پرسش۳  به وسيلهدريافت غذايي . محاسبه گرديد

داري بين تباط معنيارگر، پس از تعديل براي عوامل مداخله. ها مرد بودند  آن%۶۱ سال و ۶/۴۶±۶/۱۳معيار سني افراد 
اي مورد در ميان عوامل تغذيه. ها ديده نشدها و ريزمغذيدريافت انرژي و درشت مغذي با HDL كلسترول ـ غلظت

، )β=۱۴۸/۰ و P=۰۴۶/۰( و لينولئيک اسيد )β=۲۱۳/۰ و P=۰۱۲/۰(کلي اسيدهاي چرب چند غير اشباع بررسي، دريافت 
داري  ارتباط معني)β=۱۶۵/۰ و P=۰۳۵/۰( و دوکوزا هگزانوئيک اسيد )β=۱۳۶/۰ و P=۰۴۴/۰(آلفا لينولنيک اسيد 
كلسترول ـ چنين، آناليز رگرسيون خطي، ارتباط معکوس غلظت  هم.  خون داشتHDLكلسترول ـ مستقيمي با غلظت 

HDL ۰۴۱/۰( خون را با افزايش وزن=P ۲۲۴/۰ و-=β( دور کمر ،)۰۵۰/۰ =P ۱۸۷/۰ و-= β(ه دور  و نسبت دور کمر ب
فاکتورهاي غذايي و برخي از  خون با HDLغلظت كلسترول ـ : گيرينتيجه.  نشان داد)β =-۲۳۶/۰ و P=۰۳۶/۰(باسن 
 .داري داشتسنجي ارتباط معنيتن
  
  

  انرژي، پروتئين، کربوهيدرات، چربي، HDLكلسترول ـ  :واژگان كليدي

  ۳۱/۵/۹۱ :مقالهـ پذيرش ۲۳/۵/۹۱: ـ دريافت اصالحيه۱۰/۳/۹۱: دريافت مقاله
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 همكارانو نژاد  ندا قاسم  اي  با فاكتورهاي تغذيهHDLارتباط كلسترول ـ  ۵۴۹

 

  مقدمه

که داراي ، )HDLكلسترول ـ ( باال  با چگاليهاليپوپروتئين

هاي محيطي و هاي انتقال معکوس کلسترول از بافتفعاليت

اکسيداني، ضد هاي آنتيها، فعاليتماکروفاژها به هپاتوسيت

هاي کمتر از  در غلظت۱،۲،باشدالتهابي و آنتي ترومبوتيک مي

ليپيدي يکي از انواع اختالالت  ليتر در صد ميليگرم ميلي ۴۰

ي اپيدميولوژي به عنوان  گستردههاي پژوهش و در ۳بوده

عروقي در نظر  ـ هاي قلبيي قوي بيماريکنندهييپيشگو

به طور  HDLكلسترول ـ هاي پايين  غلظت۴.شودگرفته مي

به همين  .افتد در شرايط اضافه وزن و چاقي اتفاق ميمعمول

مقاومت به بافت چربي بيشتري دارند،  ي کهافراديل دل

 شيوع ۵. کمتر دارند HDLكلسترول ـ  بيشتر و غلظت انسولين

براساس تعريف ( در ايران HDLكلسترول ـ ين يغلظت پا

، در )ليتر گرم در صد ميلي ميلي۳۵ کمتر از HDLكلسترول ـ 

 اگرچه ۶.گزارش گرديده است% ۱۳و در زنان % ۳۱مردان 

- صورت ارثي تعيين ميه  بHDLكلسترول ـ ٪ غلظت ۶۰-۴۰

ي زندگي شامل گردد، اما ديده شده عوامل محيطي و شيوه

- رژيم غذايي، فعاليت بدني، قطع استعمال دخانيات و برنامه

تواند در هاي تناسب اندام از جمله کاهش دريافت انرژي مي

 از ميان عوامل غذايي مورد ۷،۸.ثر باشدوتعديل غلظت آن م

 محدوديت دريافت انرژي، تعديل ،ها پژوهشبررسي در 

دريافت اسيدهاي چرب چند غير اشباع دريافت کربوهيدرات، 

اختالالت چربي هاي مهم کنندهو فيبر غذايي به عنوان تعديل

 خون در نظر HDL از جمله غلظت پايين كلسترول ـ خون

 محدوديت متوسط گرديده گزارش ۹.اندگرفته شده

سبب ) ٪ از کل انرژي۵۴٪ نسبت به ۲۶(ت دريافتي کربوهيدرا

به تام بهبود پروفايل ليپيدي از جمله نسبت کلسترول 

-  در خطر بيماريي قوي که پيشگويي کنندهHDLكلسترول ـ 

هاي غذايي بسيار  رژيم۱۰.گردد مي ت،عروقي اس ـ هاي قلبي

 ۵۰٪ انرژي دريافتي روزانه و يا ۱۰کمتر از (ت اکم کربوهيدر

هاي غذايي بسيار کم چربي با نسبت به رژيم) گرم در روز

 ولي، اند همراه بودهHDL٪ در غلظت كلسترول ـ ۱۱افزايش 

 خطر LDL نيز كلسترول ـبه دليل افزايش کلسترول و 

به همين دليل اند و عروقي را بيشتر کرده ـ هاي قلبيبيماري

ريافت  اما محدوديت کم تا متوسط در د۱۱.شوندتوصيه نمي

با  ۱۲ براي مصرف کربوهيدرات کاملانتخابکربوهيدرات و 

.  همراه بوده استHDLافزايش در غلظت سرمي كلسترول ـ 

جايگزيني هاي مختلفي نشان داده شده  شـدر پژوه

طور متفاوتي ه  پروفايل ليپيدي را ب،کربوهيدرات با چربي

 ۲۷ از به دست آمدهبر اساس متاآناليز . تغيير داده است

٪ از انرژي دريافتي از ۱۰کارآزمايي باليني، جايگزيني 

کربوهيدرات با چربي اشباع، چربي تک غير اشباع و چربي 

گرم ميلي ۸/۲ و ۴/۳، ۷/۴غير اشباع به ترتيب با افزايش  چند

 همراه بوده HDLدر غلظت كلسترول ـ ليتر  در صد ميلي

اگرچه چربي اشباع با افزايش بيشتري در غلظت . است

 خون همراه بوده، اما در بررسي حاضر HDLلسترول ـ ك

ديده شده مصرف بيشتر چربي اشباع سبب افزايش 

چند هاي برعکس، اثر چربي.  نيز شده استLDLكلسترول ـ 

 خون بوده HDLكلسترول ـ غير اشباع بيشتر افزايش 

غير اشباع نيز اسيد چند هاي  در بين چربي۱۳.است

i (ايکوزاپنتوئنويک
EPA (اسيد دوکوزاهگزاانوئيک و (

ii
DHA) 

- مطالعه.  هستندHDLاز عوامل موثر روي غلظت كلسترول ـ 

 از  گرم در روز۴ نشان داد به ازاي مصرف هر ۱۴هاريسي 

EPA و DHA غلظت كلسترول ـ HDL ۳-۱ يابد مي٪ افزايش .

 و اي که بر دريافت غالت کامل، ميوهالگوي غذايي مديترانه

 ماهي و شراب در مقادير کم ، مغزها،نسبزيجات، روغن زيتو

تا متوسط و کاهش دريافت گوشت قرمز و لبنيات پرچرب 

 HDLکند نيز با اثرات مثبتي در غلظت كلسترول ـ کيد ميات

- هاي غذايي افراد مي انتخاب، بنابراين۱۵،۱۶.همراه بوده است

ديده .  نقش داشته باشدHDLتواند در غلظت كلسترول ـ 

 ريافت انرژي که منجر به کاهش وزن شود،شده محدوديت د

 در ارتباط ۹. ارتباط بيشتري داردHDLكلسترول ـ با افزايش 

 محدوديت دريافت انرژي در راهبا اثرات کاهش وزن از 

 مطالعه ۷۰ خون، يک متا آناليز از  HDLكلسترول ـ غلظت 

نشان داد که براي هر کيلوگرم کاهش وزن که ثابت نگه 

 در افزايشليتر  گرم در صد ميليميلي ۳۵/۰  داشته شده،

 بنابراين با . خون وجود داشته استHDLكلسترول ـ غلظت 

گرم ميلي ۶۷/۱٪ در وزن ابتدايي بدن، انتظار افزايش ۷کاهش 

كلسترول ـ ٪ در غلظت ۲/۴ به طور تقريبيو  ليتر در صد ميلي

HDL به عنوان سطح  ليتر در صد ميليگرم ميلي ۴۰، با فرض

 هاي هاي پژوهش يافته ۱۷.رود ميHDLكلسترول ـ وب مطل

 و HDLكلسترول ـ اپيدميولوژي در ارتباط با غلظت 

و به  ۱۸- ۲۰ استمتناقضسنجي بررسي شده هاي تنشاخص

كلسترول ـ با توجه به اهميتي که  .اندي واحدي نرسيدهنتيجه

HDLکه  اينه دليلبعروقي دارد و  ـ هاي قلبي در بيماري 

                                                           
i - Eicosapentaenoic 

ii - Docosahexaenoic acid 
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 ۵۵۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱اسفند ، ۶ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

 HDLكلسترول ـ انجام شده در ارتباط با غلظت  هاي شپژوه

 يکساني هاي يافتهسنجي خون و عوامل غذايي و متغيرهاي تن

 ي بيشترهاي بررسياند و هنوز نياز به را بيان نکرده

 ايران در کشور با توجه به اين كهنيز  و ،دگرداحساس مي

 هاي غذايي افراد بابررسي در ارتباط با چگونگي دريافت

 پژوهش،  صورت نگرفتهHDLكلسترول ـ غلظت پايين 

سنجي در هاي تنبررسي اجزاي غذايي و شاخصبه حاضر 

   .پرداخت پايين HDLكلسترول ـ افراد با اضافه وزن و غلظت 

  هامواد و روش

  تحليلي ـاز نوع توصيفيكه حاضر ي مقطعي در مطالعه

العه جمعيت مورد مط  انجام شد،۱۳۹۰ در سال و باشد مي

هاي  درمانگاه سال مراجعه کننده به ۲۰ فرد باالي ۱۳۸ شامل

معيارهاي ورود به . بودندهاي دولتي قلب و غدد بيمارستان

 سال، با ۲۰-۷۵ي سني محدوده:  عبارت بودند از پژوهش

، داشتن مربع کيلوگرم بر مترi ≤۲۵ي بدن ي توده نمايه>۳۵

 ۴۰ کمتر از HDL م با كلسترول ـاهر گونه اختالل ليپيدي تو

 افرادي که بر  ماه گذشته،۱۲در  ليتر گرم در صد ميليميلي

 stage II و stage I در NCEP ATP IIIاساس معيارهاي 

 در صورت .گيرند قرار ميTLCاختالل ليپيدي هستند و روي 

 و انسولين استفاده نکنند Glitazonesابتال به ديابت از داروي 

 ماه ۳ كمينهکي خود را براي و داروهاي ضد ديابتي خورا

عدم شيردهي و بارداري، عدم مصرف . ثابت مصرف کنند

در کيلوگرم  ۵سيگار و مشروبات الکلي، عدم تغيير بيشتر از 

، عدم ابتال به هر گونه بررسيوزن بدن در سه ماه قبل از 

هاي کليوي، نبود هر بيماري اختالالت تيروئيدي و نارسايي

اي از آن، در ر گونه سرطان يا سابقهرواني شديد، نداشتن ه

پپتيک و عدم   سال گذشته، عدم ابتال به بيماري زخم۵

ها، ثر بر پروفايل ليپيدي شامل کورتونومصرف داروهاي م

ي هاداده. سيکلوسپورين، پروپرانولول و گلوکوکورتيکوئيد

هاي  به روش مصاحبه، مشاهده و تکميل فرمغير بيوشيميايي

 پايه شامل سن، هاي دادهابتدا . گرديدآوري اطالعاتي جمع

 بيماري و مصرف داروها با ي سطح تحصيالت، شغل، سابقه

بعد از . گرديدآوري  جمعآمارنگاريي نامه استفاده از پرسش

 سنجي،هاي تن، بررسيآمارنگاري ي نامه تکميل پرسش

هاي بيوشيميايي به گيريدريافت غذايي، فعاليت بدني و اندازه

 ي  در کميتهپژوهش حاضر ي برنامه. يب صورت گرفتترت

                                                           
i- Body mass index 

ريز دانشگاه علوم   علوم غدد دروني اخالق پژوهشکده

 ي هيپس از ارا. استپزشکي شهيد بهشتي به تصويب رسيده 

توضيحات مکتوب و شفاهي درباره اهداف و روش اجراي 

  . آگاهانه کتبي اخذ شدي نامهمطالعه، از تمام افراد رضايت

 با دقت سكا بدون کفش توسط قدسنج قد افراد،

 لباس و بدون ي كمينهوزن با . گيري شدمتر اندازهسانتي۵/۰

گيري و گرم اندازه۱۰۰ با دقت سكاکفش با ترازوي ديجيتالي 

 با استفاده از فرمول وزن برحسب ي بدن ي توده نمايه

گيري اندازه. کيلوگرم بر مجذور قد برحسب متر محاسبه شد

، وسط ترين ناحيهمتر در باريک سانتي۱/۰دقت کمر با  دور

 آخرين دنده و استخوان ايلياک در حالتي ي بينفاصله

ارزيابي گرديد که فرد در انتهاي بازدم طبيعي خود قرار 

باسن با استفاده از متر نواري  بيشترين محيط دور ۲۱.داشت

گيري شد و نسبت دور کمر به متر اندازهسانتي ۱/۰با دقت 

 . آمددست رياضي بهي  محاسبهراه از WHRباسن دور 

هاي ترکيب بدني با استفاده از دستگاه قابل حمل ارزيابي

bioelectrical impedance analyzer (GAIA 359 Plus, Co. 

Cosmed,که فرد   پس از اينگيرياين اندازه. انجام شد ) ايتاليا

ان در مورد زن. گرفت صورت ميمصرف نمود، ليوان آب ۲

- ي قاعدگي قرار نداشتند اندازهنيز در زماني که در دوره

که از لحاظ همراه  افراد بعد از اين. شدها انجام ميگيري

شدند، با به تن داشتن شي الکتروليتي در دست يا پا چک مي

گرفتند داشتن، يک لباس سبک، طوري روي دستگاه قرار مي

 هايگر حساسشان در تماس با که کف پا و کف دست

هايي شامل سن و قد در مراحل انجام داده. دستگاه باشد

در نهايت خروجي دستگاه . شد، وارد دستگاه ميآزمون

شامل درصد بافت چربي و مقدار کيلوگرم بافت عضالني 

 . شدگيري ميافراد اندازه

 به منظور بررسي رژيم غذايي بيماران پژوهش حاضردر 

کربوهيدرات، (ها مغذياز نظر ميزان دريافت انرژي، درشت

اسيدهاي چرب اشباع، (، نوع چربي دريافتي )پروتئين و چربي

 اشباع، اسيدهاي چرب چند غير اشباعاسيدهاي چرب تک غير 

- ، گروه)ها و مواد معدنيويتامين(ها ، ريزمغذي)و کلسترول

ها و ها، غالت، گوشتها، ميوهلبنيات، سبزي( غذايي هاي

 ۲۴ي يادآمد خوراك نامه  پرسش۳ان ، براي بيمار)هاچربي

شده هر غذا با استفاده از ياد مقادير . ساعته تکميل شد

با سپس . شدهاي خانگي به گرم تبديل راهنماي مقياس

   .گرديدآناليز  Nutritionist IVاي نرم افزار تغذيهاستفاده از 
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 همكارانو نژاد  ندا قاسم  اي  با فاكتورهاي تغذيهHDLارتباط كلسترول ـ  ۵۵۱

 

 فعاليت بدني ي نامه فعاليت بدني روزانه با تکميل پرسش

هاي روزانه بر  فعاليتتمامنامه   در اين پرسش۲۲.ددست آمه ب

i(شدت فعاليت بدني اساس 
MET( رديف تقسيم شده و ۹، به 

تا ) MET = ۹/۰( تحرکي هاي آن از باال به پايين از بيرديف

 METضريب . دهدرا نشان مي) <۶MET(هاي شديد فعاليت

ل  براي مشاغ۳/۱از  شدت فعاليت مشاغل نيز ي براي محاسبه

در نظر  براي مشاغل با کارهاي سنگين ۹/۲ نشسته تا بيشتر

ضرب اين عدد در مدت زمان انجام آن،  حاصل. گرفته شد

) MET. time(شدت فعاليت انجام شده را در واحد زمان 

در نهايت، براي هر فرد به ازاي هر يک از . دهدنشان مي

 صرف شده براي هر هاي بندي شده، ساعتهاي طبقهفعاليت

 آن فعاليت ضرب شد METهاي بدني در مقدار يک از فعاليت

با هم )  بودندMET-hصورت ه که ب(و اعداد به دست آمده 

  .  محاسبه شودMET-h/dayجمع شدند تا مقدار 

 خون در ي سي نمونه سي۱پس از چند دقيقه آرام گرفتن، 

وين در حالت  ساعته با کمک اسکالپ۱۲-۱۴حالت ناشتايي 

كلسترول ـ گيري دار، براي اندازهندلي دستهنشسته بر ص

HDL جداسازي سرم، براي ۲۳. از افراد گرفته شدسرم 

 ۱۰ دور در دقيقه به مدت ۳۰۰۰ها در دماي اتاق با نمونه

و سرم جدا شده از مابقي خون در گرديد، دقيقه سانتريفوژ 

كلسترول ـ  سنجش غلظت برايليتري ميلي ۱هاي ميکروتيوپ

HDLي   درجه-۸۰ و تا زمان انجام آزمايش در دماي ،ه انکوب

 خون با HDLكلسترول ـ غلظت . نددش نگهداري گراد سانتي

هاي تجاري پارس با استفاده از کيتآنزيمي سنجيروش رنگ

ضريب تغييرات درون و برون آزمون . دگردي تعيين آزمون

  . بودHDL ۲%كلسترول ـ براي 

 ـ  آزمون کولموگروفها توسطرمال بودن توزيع متغيرن

 βمتغيرهاي کمي و کيفي به صورت . اسميرنوف تعيين گرديد

آزمون رگرسيون خطي .  بيان شدنداستاندارد و خطاي معيار

 متغيرهاي کمي ارتباط به ترتيب براي بررسي مجذور خيو 

كلسترول ـ با غلظت ) جنس و وضعيت تحصيالت(و کيفي 

HDL ،نس، فعاليت تعديل شده براساس سن، جصورت ه ب

هاي غذايي براساس مقدار انرژي دريافتي بدني و براي گروه

 تعديل اثر يائسگي، مصرف داروهاي ،چنين  هم.استفاده شد

هاي مورد  بر مدل۳ي چربي خون و مکمل امگا کاهنده

 هاي يافتهکه تغييري در  ارزيابي صورت گرفت و به دليل اين

تجزيه و . رش شدآناليز نداشت، به همان صورت اوليه گزا

                                                           
i - Metabolic equivalents 

 ۱۶ ي  نسخهSPSSافزار  تحليل آماري با استفاده از نرم

   .دار در نظر گرفته شد معني۰۵/۰ کمتر از Pصورت گرفت و 

  

 هايافته

 ،انحراف معيار±  فرد با ميانگين ۱۳۸در پژوهش حاضر، 

يتر به ل گرم در صد ميلي ميلي۳۵±۵  و سال±۶/۴۶ ۶/۱۳

  خونHDLكلسترول ـ   غلظت وسنترتيب براي متغير 

 در .دادندها را مردان تشکيل مي  آن%۶۱شرکت داشتند که 

 ارتباط بين سن، جنس، تحصيالت و شدت فعاليت ۱جدول 

صورت ضريب ه  خون بHDLكلسترول ـ بدني با غلظت 

  .  استه شدهيرگرسيون ارا

 متغيـر ضرايب رگرسيون بـراي تعيـين ارتبـاط      -۱جدول  
بـا غلظـت      فعاليـت بـدني    الت، شـدت  يجنس، سـن، تحـص    

 =۱۳۸( خون در جمعيـت مـورد بررسـي    HDLكلسترول ـ  
  )تعداد

  متغير

ضريب 

رگرسيون 

  )β(خطي 

خطاي 

  معيار

  مقدار

P* 

 ۰۰۴/۰  ۰۲/۰  - ۰۷/۰ *)  مرد%۶۱(جنس 

  ۹۶۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۹/۰  )سال ۶/۴۶±۶/۱۳(سن 

  ۶۲۸/۰  ۰۱/۰  ۰۰۸/۰  )انشگاهيد %۳۱(تحصيالت 

شدت  ( فعاليت بدنيشدت

  )ساعت در روز-عاليت بدنيف

۰۰۱/۰ -  ۰۰۲/۰  ۷۴۱/۰  

  .دار است  از نظر آماري معني>۰۵/۰P مقدار *

  

، ارتباط بين سن،  آورده شده۱گونه که در جدول  همان

 خون HDLكلسترول ـ  غلظت تحصيالت و فعاليت بدني با

 خون با جنس HDLكلسترول ـ  اما غلظت ،دار نبودمعني

  ). P=۰۰۴/۰(داري داشت ارتباط معني

ها، اجزاي چربي مصرفي و ارتباط بين درشت مغذي

 ۲ خون در جدول HDLهاي غذايي با غلظت كلسترول ـ گروه

گر، در ميان پس از تعديل براي عوامل مداخله. آمده است

اي مورد بررسي در اين جدول، دريافت کلي تغذيهعوامل 

  و)β=۲۱۳/۰ و P=۰۱۲/۰(اسيدهاي چرب چند غير اشباع 

، آلفا لينولنيک اسيد )β=۱۴۸/۰ و P=۰۴۶/۰(لينولئيک اسيد 

)۰۴۴/۰=P ۱۳۶/۰ و=β(دوکوزا هگزانوئيک اسيد  و )۰۳۵/۰=P 

كلسترول ـ داري مستقيمي با غلظت  ارتباط معني)β=۱۶۵/۰و 
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 ۵۵۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱اسفند ، ۶ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

HDLدر مورد ساير متغيرهاي مورد بررسي .  خون داشت

  . در اين جدول، ارتباطي ديده نشد

انـرژي،  گرسيون براي تعيـين ارتبـاط       ضرايب ر  -۲جدول  
ها، اجزاي چربي، فيبـر غـذايي، قنـد سـاده و            درشت مغذي 

 خـون در  HDLكلـسترول ـ   بـا غلظـت   هـاي غـذايي   گروه
  )  تعداد=۱۳۸(جمعيت مورد بررسي 

  متغير

ضريب 

رگرسيون 

 )β(خطي 

  خطاي

  معيار
 *Pمقدار

  ۵۵/۰  ۰۰۲/۰  - ۰۰۱/۰  )انرژي(انرژي دريافتي 

  ۶۲/۰  ۰۰۰/۰  - ۰۰۱/۰  )گرم(کربوهيدرات 

  ۳۹/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  )گرم(پروتئين 

  ۸۲/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  )گرم(چربي 

  ۴۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  )گرم(اسيد چرب اشباع 

اسيد چرب تک غير اشباع 

 )گرم(
۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۲۸/۰  

  ۲۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  )گرم(اولئيک اسيد 

غير اشباع  اسيد چرب چند

 *)گرم(
۲۱/۰   ۰۰۱/۰  ۰۱/۰  

  ۰۴/۰  ۰۰۱/۰   ۱۴/۰ *)گرم(لينولئيک اسيد 

  ۰۴/۰  ۰۲/۰   ۱۳/۰ *)گرم(آلفا لينولنيک اسيد 

  ۰۶/۰  ۱۱/۰   ۰۹/۰  )گرم(ايکوزا پنتانوئيک اسيد 

دوکوزا هگزانوئيک اسيد 

 *)گرم(
۱۶/۰   ۰۹/۰  ۰۳/۰  

  ۰۸/۰  ۰۰۰/۰  - ۰۰۱/۰ )گرم(کلسترول 

  ۹۴/۰  ۰۰۲/۰   ۰۰۰/۰  )گرم(فيبر غذايي 

  ۸۸/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۱/۰  )گرم(قند ساده 

        هاي غذاييگروه

  ۳۹/۰  ۰۰۷/۰  ۰۰۶/۰  )واحد(لبنيات 

  ۹۸/۰  ۰۰۴/۰  ۰۰۰/۰  )واحد ( سبزيجات

  ۷۲/۰  ۰۰۳/۰  ۰۰۱/۰  )واحد(ها ميوه

  ۷۵/۰  ۰۰۲/۰  - ۰۰۱/۰  )واحد( نان و غالت

  ۷۱/۰  ۰۰۲/۰  - ۰۰۱/۰  )واحد(ها گوشت

  ۲۵/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  )واحد(چربي 

 تعديل شده بر اسـاس سـن،       رگرسيون خطي  آناليز   آزمون براي   P مقدار   *

  .دار است  از نظر آماري معنيP >۰۵/۰ و جنس، انرژي و فعاليت بدني

  

با  ) ها و مواد معدنيويتامين(ها ارتباط بين ريزمغذي

 نشان داده شده ۳ خون در جدول HDLكلسترول ـ غلظت 

تباط دهند هيچ ارطور که اعداد جدول نشان مي همان. است

هاي  خون و ريزمغذيHDLكلسترول ـ داري بين غلظت معني

  .مورد بررسي ديده نشد

در جدول سنجي  متغيرهاي تنضرايب رگرسيونبررسي 

 و P=۰۴۱/۰( وزن  را بين معکوسيدار ارتباط معني،۴

۲۲۴/۰-= β( دور کمر ،)۰۵۰/۰=P ۱۸۷/۰ و-= β( و نسبت 

 و غلظت )β =-۲۳۶/۰ و P=۰۳۶/۰(دور کمر به دور باسن 

اين نشان داد که با افزايش مقدار  خون HDLكلسترول ـ 

  . کاهش يافته استHDLكلسترول ـ  غلظت متغيرها

-ويتامينضرايب رگرسيون براي تعيين ارتباط       -۳جدول  
 خـون  HDLكلسترول ـ  ها با غلظت ها، امالح و الکتروليت

  )  تعداد=۱۳۸(در جمعيت مورد بررسي 

  متغير

ضريب 

 رگرسيون

 )β(خطي 

  انحراف

   معيار
P
*

 

        هاويتامين

واحد  (Aويتامين 

  )رتينول
۰۰۱/۰ -  ۰۰۰/۰  ۲۰۱/۰  

  ۸۳۰/۰  ۰۱۱/۰  - ۰۰۲/۰  )گرمميلي(B1 ويتامين 

  ۷۰۶/۰  -۰۰۹/۰  - ۰۰۳/۰  )گرمميلي (B2ويتامين 

  ۳۶۸/۰   ۰۰۱/۰  - ۰۰۱/۰  )گرمميلي (B3ويتامين 

   اسيد پانتوتنيک

  )گرمميلي(
۰۰۲/۰ -  ۰۰۳/۰  ۴۷۶/۰  

  ۷۹/۰  ۰۱۱/۰  - ۰۰۳/۰ )گرمميلي (B6ويتامين 

  ۴۷/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  )ميکروگرم(بيوتين 

  ۶۲/۰  ۰۴۳/۰  ۰۰۰/۰  )ميکروگرم (B9ويتامين 

  ۹۳/۰  ۰۰۳/۰  ۰۰۰/۰  )ميکروگرم (B12ويتامين 

  ۸۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  )گرمميلي( Cويتامين 

  ۹۱/۰  ۰۰۵/۰  ۰۰۰/۰  )ميکروگرم (Dويتامين 

  ۹۰/۰  ۰۰۵/۰  - ۰۰۱/۰  )گرمميلي ( Eويتامين 

  ۱۸/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  )ميکروگرم (Kويتامين 

        هاامالح و الکتروليت

  ۲۳/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۱/۰  )گرمميلي(سديم 

  ۷۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۱/۰  )گرمميلي( پتاسيم

  ۶۲/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  )گرمميلي(آهن 

  ۵۱/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  )گرمميلي(کلسيم 

  ۹۲/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  )گرمميلي(منيزيم 

  ۶۷/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۲/۰  )گرمميلي(فسفر 

  ۷۹/۰  ۰۰۲/۰  ۰۰۱/۰  )گرمميلي(روي 

  ۶۶/۰  ۱۱۸/۰  - ۰۵/۰  )گرمميلي(سلنيم 

*P   تعديل شده بر اساس سـن، جـنس،         رگرسيون خطي  آناليز   آزمون براي 

  .دار است  از نظر آماري معني>۰۵/۰P و مقدار انرژي و فعاليت بدني
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 همكارانو نژاد  ندا قاسم  اي  با فاكتورهاي تغذيهHDLارتباط كلسترول ـ  ۵۵۳

 

رگرسيون براي تعيين ارتباط متغيرهاي     يب  ضر -۴جدول  
 خـون در جمعيـت   HDLكلـسترول ـ   سنجي با غلظـت  تن

  ) تعداد=۱۳۸(مورد بررسي 

  متغير

  ضريب

 رگرسيون 

 )β(خطي 

  خطاي

  معيار
P*  

  ۰۴۱/۰  ۰۰۱/۰  - ۲۲۴/۰ *)کيلوگرم(وزن 

  ۷۶۰/۰  ۰۰۲/۰  ۰۰۱/۰  )مترسانتي(قد 

کيلوگرم بر (ي بدن  تودهي نمايه

  )مجذور قد
۰۰۴/۰ -  ۰۰۴/۰   ۳۵۳/۰  

  ۰۵۰/۰  ۰۰۱/۰  - ۱۸۷/۰ *)مترسانتي(دور کمر 

  ۴۹۰/۰  ۰۰۲/۰  - ۰۱۴/۰  )مترسانتي(دور باسن 

  ۰۳۶/۰  ۲۵۵/۰  - ۲۳۶/۰ *نسبت دور کمر به دور باسن

  ۴۶۰/۰  ۲۶۲/۰  - ۰۹۱/۰  نسبت دور کمر به قد

  ۸۳۶/۰  ۰۰۳/۰  - ۰/ ۰۰۱  )درصد(بافت چربي بدن 

  ۷۶۳/۰  ۰۰۲/۰   ۰۰۱/۰  )وگرمکيل(بافت عضالني بدن 

،  تعديل شده بر اساس سن، جـنس و فعاليـت بـدني      رگرسيون خطي آناليز   براي آزمون    P مقدار   *

  .دار است  از نظر آماري معني>۰۵/۰P و مقدار

  بحث

كلسترول ـ  حاضر به بررسي ارتباط بين غلظت پژوهش

HDL ۱۳۸سنجي در  خون و عوامل غذايي و متغيرهاي تن 

 با HDLكلسترول ـ غلظت باالتر . سال پرداختفرد بزرگ

طور کلي و   بهغير اشباع اسيدهاي چرب چنددريافت باالتر 

لينولئيک اسيد، لينولنيک اسيد و  طور جداگانه دريافته نيز ب

 ديده شد که با ،چنين هم. همراه بوددوکوزاهگزانوئيک اسيد 

 سن، به دور با دور کمر وزن، دور کمر و نسبتافزايش مقدار

   .يابد کاهش ميHDLكلسترول ـ غلظت 

 به در ايران پژوهشيتاکنون  موجود، هاي داده با سو هم

 خون و HDLكلسترول ـ ارتباط غلظت مستقيم بررسي 

 با توجه که حالي نگرفته، درسنجي انجام عوامل غذايي و تن

 در ساير نقاط دنيا صورت گرفته هاي بررسيهاي به يافته

 اشباع، کربوهيدرات  چند غيرسيدهاي چرباميزان يا درصد 

هاي غذايي ها و گروهدريافتي، فيبر غذايي، برخي از ريزمغذي

 ۱۸- ۳۰. خون موثر باشدHDLتواند در غلظت كلسترول ـ مي

Masarei و همکاران در يک کارآزمايي باليني، اثر افزايش 

دريافت اسيد چرب چند غير اشباع و فيبر رژيمي را در 

-  اما در مطالعه۲۴.د دادن نشانHDLظت كلسترول ـ افزايش غل

-  دريافتي  و همکاران به مقايسهdeOliveiraي مقطعي که 

كلسترول ـ   طبيعي و غير طبيعيهاي غذايي در افراد با غلظت

HDL) گرم در  ميلي۴۰ غلظت غير طبيعي کمتر از با تعريف

پرداخته بودند، ) گرم در زنان ميلي۵۰مردان و کمتر از 

اشباع و غير  چندچربانحراف معيار دريافت اسيد ± ميانگين 

 بيشتر از HDL كلسترول ـ  طبيعيفيبر غذايي گروه غلظت

دار ها معني اما تفاوت بين ميانگين، بودطبيعيگروه غير 

داري  ارتباط مستقيم معنيي مقطعي حاضر در مطالعه۱۸.نبود

اسيدهاي  خون و دريافت کلي HDLكلسترول ـ بين غلظت 

چرب چند غير اشباع و نيز دريافت به تنهايي لينولئيک اسيد، 

آلفا لينولنيک اسيد و دوکوزا هگزانوئيک اسيد ديده شد، ولي 

ه داري مشاهددر مورد دريافت فيبر غذايي ارتباط معني

گليسريد و اند کاهش غلظت تريها نشان داده نگرديد، پژوهش

گليسريد باال، سبب افزايش هايي حاوي تريليپوپروتئين

 که فيبر غذايي و اسيد ۳۱شود ميHDLكلسترول ـ غلظت 

- چرب چند غيراشباع از عوامل غذايي موثر بر غلظت تري

- گليسريد ميهاي حاوي تريگليسريد و ليپوپروتئين

هاي مختلف ديده شده   اما تفاوتي که در بررسي۳۲،۳۳.دباشن

ها، مقدار هدفي که  تواند به داليلي مانند طراحي پژوهشمي

 در نظر براي مصرف فيبر غذايي و اسيدچرب چند غير اشباع

 و ابزار مورد استفاده بررسيگرفته شده، حجم نمونه مورد 

  .براي بررسي رژيم غذايي باشد

ارتباط به بررسي که  تاکنون ميالدي ۸۰ ي ابتداي دههاز 

بيشتر پرداختند،  رژيم غذايي با HDLكلسترول ـ غلظت 

کل اند افزايش سهم کربوهيدرات از  نشان دادهگران پژوهش

 خون HDLكلسترول ـ  کاهش غلظت  همراه باانرژي دريافتي

 کربوهيدرات به ويژهکربوهيدرات غذايي  ۱۸، ۲۵-۲۷. استبوده

، HDLكلسترول ـ   غلظت پايينتواند وضعيتتصفيه شده، مي

را از   آتروژنياختالالت چربي خونبه عنوان يکي از اجزاي 

 سرشارهاي  تحريک ليپوژنز کبدي و ترشح ليپوپروتئينراه

و كان  که پژوهشي ۳۴. از کبد بدتر کندB از آپوليپوپروتئين

 در ارتباط با رژيم غذايي کم کربوهيدرات در افراد نهمکارا

انجام دادند، پايين  HDLكلسترول ـ و اضافه وزن يا اق و چ

 با محدوديت دريافت HDLكلسترول ـ نشان داد غلظت 

 البته در اين ۲۵.يابدداري افزايش ميطور معنيه کربوهيدرات ب

 محدوديت کربوهيدرات در کنار محدوديت دريافت پژوهش

 و همکاران نيز که در choi پژوهشدر . انرژي بوده است

که حجم کربوهيدرات  جمعيت آسيايي و با در نظر گرفتن اين

  داري بينهاست، ارتباط معنياين افراد باالتر از ساير قاره

 تعديل و دريافت باالي کربوهيدرات بدون HDLكلسترول ـ 

 de Oliveira پژوهش در ۲۷.انرژي و چربي دريافتي ديده شد

 و ي بدن ودهي ت نمايهبعد از تعديل جنس، سن، و همکاران 
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دريافت انرژي تام، دريافت کربوهيدرات باالتر  با غلظت غير 

 پژوهش پارک و ۱۸. همراه بودHDLكلسترول ـ طبيعي 

هاي باالتر اي نشان داد دريافت زنان کرهويرهمکاران 

كلسترول هاي پايين داري با غلظتطور معنيه کربوهيدرات ب

داري تباط معني حاضر ارپژوهش در ۳۵. ارتباط داردHDLـ 

 خون و دريافت کربوهيدرات  HDLكلسترول ـ بين غلظت 

 محدوديت کربوهيدرات با دريافت از آنجا که. ديده نشد

 انتخاب با، اما است همراه  از کل انرژي دريافتيبيشتر چربي

بيشتر اسيدهاي چرب دريافت  ( نوع چربي دريافتيصحيح

 HDLسترول ـ كل عالوه بر افزايش غلظت، )چند غير اشباع

 LDL كلسترول ـصورت ه  بLDL  كلسترول ـخون، افزايش

  ۱۰،۱۳،۱۴. را خواهيم داشت نه متراکم و کوچک،سبک و بزرگ

- تباط با متغيرهاي تنهايي كه در ار يشتر پژوهشبدر 

هاي مورد  شاخصثيراتاند، سنجي و پروفايل ليپيدي پرداخته

پيدي از جمله استفاده در ارزيابي چاقي بر فاکتورهاي لي

 که پژوهشيدر . اند را نشان دادهHDLكلسترول ـ 

Rutherford و همکاران در جمعيت  NHANES ،انجام دادند

 بيشتر BMI در HDLكلسترول ـ شيوع بااليي از غلظت پايين 

 پژوهـشدر  ۳۶.دــ ديده شربعــرم بر متر مـــوگــ کيل۲۵از 

deOliveiraطبيعي و غير  هاي غلظت و همکاران بين گروه

، درصد بافت BMI از نظر شاخص HDLكلسترول ـ  طبيعي

چربي، مقدار کيلوگرم بافت عضالني و دور کمر تفاوت 

 داراي طبيعير طوري که افراد غيبه داري وجود داشت، معني

BMIي ، درصد بافت چربي و دور کمر بيشتر و توده 

 حاضر بين پژوهش در ۱۸.عضالني بدن کمتري بودند

 و  دور کمر وزن،سنجي مورد بررسي متغيراي تنمتغيره

 HDLكلسترول ـ  با غلظت نسبت دور کمر به دور باسن

توان نقش چاقي  مي.ددن را نشان داداري معکوس معنيارتباط

 و غلظت  کربوهيدراتسوخت و ساز، اهميت آن در شکمي

را   HDLكلسترول ـ   غلظت پايين  در نهايت وگليسريدتري

سنجي ي ارتباط متغيرهاي تنه هر حال در زمينهب. فرض کرد

تر  دقيقهاي بررسي نياز به HDLكلسترول ـ   غلظت پايينو

   .داردتري و پيچيده

 تا آنجا که مقدور بوده متغيرهاي بررسي حاضردر 

 از هاييمحدوديتلي و ،اندکننده در نظر گرفته شدهمخدوش

. عنوان نمودن تواجمله تعداد کم افراد مورد بررسي را مي

 هاي يافتهشد، شايد اگر تعداد افراد مورد مطالعه بيشتر مي

 اگر افراد با غلظت باالتر ،چنين هم. آمد به عمل ميتريمحکم

 از طبيعي که به عنوان افراد ليتر در صد ميليگرم  ميلي۴۰از 

نيز در شوند  محسوب ميHDLكلسترول ـ نظر غلظت 

كلسترول ـ   با غلظت پايينفرادشدند تا با ا وارد ميپژوهش

HDL گرفت و  صورت مياي از لحاظ دريافت  مقايسه

  . گرديد مي دريافت پژوهشتري از  جامعهاي يافته

 در HDLكلسترول ـ ، احتمال پايين بودن غلظت كلدر 

 اسيدهاي چرب چند غير اشباعنسبت دريافت انواع افرادي که 

دور ر کمر و نسبت وزن، دو و مقدار ها باالتر استدر آن

 و به عبارتي چربي دور شکمي کمتري  به دور باسنکمر

ي ه ارايبه منظورشود پيشنهاد مي. داشته باشند، کمتر است

هاي تر و جلوگيري از شيوع باالي بيماريهاي عمليتوصيه

تر جلوگيري از شيوع طور اختصاصيه عروقي و ب ـ قلبي

هاي  ، بررسيHDLكلسترول ـ فنوتيپ با غلظت پايين 

نگر  آينده طراحي و هاي باالتر با تعداد نمونهاپيدميولوژي

  . انجام گيرد

وسيله از افراد شرکت کننده  نه اينويسندگان مقاله ب: يسپاسگزار

 ،چنين هم. دارد مراتب تقدير و تشکر خود را اعالم ميبررسيدر 

-ها مهتاب صادق خود را نسبت به زحمات خانماي ويژهقدرداني 

 زندي کرمانشاهي در همراه کردن بيماران الوعد و دکتر طاهره

ريز   غدد دروني علوم پژوهشكده توسط بررسياين . کنندابراز مي

و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و شوراي 

  . هاي علمي جمهوري اسالمي ايران پشتيباني شده استپژوهش

    

References 

1. Lewis GF, Rader DJ. New insights into the regulation of 

HDL metabolism and reverse cholesterol transport. Circ 

Res 2005; 96: 1221-32. 

2. Assmann G, Gotto AM Jr. HDL cholesterol and protect-

tive factors in atherosclerosis. Circulation 2004; 109(23 

Suppl 1): III8-14.  
3. Antonopoulos S. Third report of the National Choles-

terol Education Program (NCEP) Expert Panel on Det-

ection, Evaluation, And Treatment of High Blood Chol-

esterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final 

report. Circulation 2002; 106: 3143-421.  

4. Paragh G, Harangi M, Laszlo M. New trends in lipido-

logy: the increasing role of HDL-cholesterol. Orv Hetil 

2008; 149: 1395-404.  
5. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the me-

tabolic syndrome among US adults: findings from the 

third National Health and Nutrition Examination Survey . 

JAMA 2002; 287: 356-9. 
6. Azizi F, Raiszadeh F, Salehi P, Rahmani M, Emami H, 

Ghanbarian A, et al. Determinants of serum HDL-C lev-

el in a Tehran urban population: the Tehran Lipid and 

Glucose Study. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2002; 12: 
80-9.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               7 / 9

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1385-fa.html


 نژاد و همكاران ندا قاسم  اي  با فاكتورهاي تغذيهHDLارتباط كلسترول ـ  ۵۵۵

 

7. Weissglas-Volkov D, Pajukanta P. Genetic causes of 

high and low serum HDL-cholesterol. J Lipid Res 2010; 

51: 2032-57.  
8. Ginsberg HN. Nonpharmacologic management of low 

levels of high-density lipoprotein cholesterol. Am J Car-

diol 2000; 86: 41-5. 
9. Mooradian AD, Haas MJ, Wehmeier KR, Wong NC. 

Obesity-related changes in high-density lipoprotein me-

tabolism. Obesity(Silver Spring) 2008; 16: 1152-60. 
10. Krauss RM, Blanche PJ, Rawlings RS, Fernstrom HS, 

Williams PT. Separate effects of reduced carbohydrate 

intake and weight loss on atherogenic dyslipidemia. Am 

J Clin Nutr 2006; 83: 1025-31.  
11. Volek JS, Sharman MJ, Forsythe CE. Modification of li-

poproteins by very low-carbohydrate diets. J Nutr 2005; 

135: 1339-42. 
12. Stanhope KL, Schwarz JM, Keim NL, Griffen SC, Br-

emer AA, Graham JL, et al. Consuming fructose-swee-

tened, not glucose-sweetened, beverages increases visc-

eral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity 

in overweight/obese humans. The Journal of Clinical 

Investigation 2009; 119: 1322-34.  
13. Mensink RP, Katan MB. Effect of dietary fatty acids on 

serum lipids and lipoproteins. A meta-analysis of 27 

trials. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Bio-

logy 1992; 12: 911-9.  
14. Harris WS. n-3 fatty acids and serum lipoproteins: hu-

man studies. Am J Clin Nutr 1997; 65 Suppl 5: 1645S-

54S.  
15. de Lorgeril M, Salen P, Martin JL, Monjaud I, Delaye J, 

Mamelle N. Mediterranean diet, traditional risk factors, 

and the rate of cardiovascular complications after myoc-

ardial infarction: final report of the Lyon Diet Heart 

Study. Heart failure 1999; 99: 779-85.  

16. Esposito K, Marfella R, Ciotola M, Di Palo C, Giugliano 

F, Giugliano G, et al. Effect of a Mediterranean-style 

diet on endothelial dysfunction and markers of vascular 

inflammation in the metabolic syndrome. JAMA 2004; 

292: 1440-6.  
17. Dattilo AM, Kris-Etherton PM. Effects of weight red-

uction on blood lipids and lipoproteins: a meta-analysis. 

Am J Clin Nutr 1992; 56: 320-8.  
18. de Oliveira EP, Manda RM, Torezan GA, Corrente E, 

Burini RC. Dietary, anthropometric, and biochemical 

determinants of plasma high-density lipoprotein-cho-

lesterol in free-living adults. Cholesterol 2011; 2011: 

851750.  

19. Hashemipour M, Soghrati M, Malek Ahmadi M, 

Soghrati M. Anthropometric indices associated with dy-

slipidemia in obese children and adolescents: a retro-

spective study in Isfahan. ARYA Atheroscler 2011; 7: 

31-9.  
20. Seymour JD, Calle EE, Flagg EW, Coates RJ, Ford ES, 

Thun MJ. Diet quality index as a predictor of short-term 

mortality in the American Cancer Society Cancer Pre-

vention Study II Nutrition Cohort. Am J Epidemiol 

2003; 157: 980-8. 

21. Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azizi F. Evaluation of 

waist circumference to predict cardiova scular risk fac-

tors in an overweight Tehranian population: findings 

from Tehran Lipid and Glucose Study. Int J Vitam Nutr 

Res. 2005; 75: 347-56.   

22. Rashidkhani B, Rezazadeh A, Omidvar N, Houshiar rad 

A, Setayeshgar Z. Relationships of major dietary patt-

erns and their association with socioeconomic and dem-

ographic factors in 20-50 year- old women in the north 

of Tehran. Iranian Journal of Nutrition Sciences and 
Food Technology 2008; 3: 1-12. [Farsi] 

23. Bozorgmanesh MR, Hadaegh F, Padyab M, Mehrabi Y, 

Azizi F. Temporal changes in anthropometric param-

eters and lipid profile according to body mass index 

among an adult Iranian urban population. Ann Nutr 

Metab 2008; 53: 13-22.  

24. Masarei J, Rouse IL, Lynch WJ, Robertson K, 

Vandongen R, Beilin LJ. Effects of a lacto-ovo veget-

arian diet on serum concentrations of cholesterol, 

triglyceride, HDL-C, HDL2-C, HDL3-C, apoprotein-B, 

and Lp (a). Am J Clin Nutr 1984; 40: 468-78. 
25. Can AS, Uysal C, Palaoğlu KE. Short term effects of a 

low-carbohydrate diet in overweight and obese subjects 

with low HDL-C levels. BMC Endocrine Disord 2010; 

10: 18. 
26. Hooper P, Garry P, Goodwin J, Hooper E, Leonard A. 

High-density lipoprotein-cholesterol and diet in a he-

althy elderly population. J Am Coll Nutr 1982; 1: 337-

43. 
27. Choi H, Song S, Kim J, Chung J, Yoon J, Paik HY, et al. 

High carbohydrate intake was inversely associated with 

high-density lipoprotein cholesterol among Korean ad-

ults. Nutr Res 2012; 32: 100-6. 
28. Donner TW, Magder LS, Zarbalian K. Dietary supp-

lementation with d-tagatose in subjects with type 2 dia-

betes leads to weight loss and raises high-density lipo-

protein cholesterol. Nutr Res 2010; 30: 801-6. 
29. Hosseini-Esfahani F, Jessri M, Mirmiran P, Bastan S, 

Azizi F. Adherence to dietary recommendations and risk 

of metabolic syndrome: Tehran Lipid and Glucose 

Study. Metabolism 2010; 59: 1833-42. 
30. Maki KC, Rubin MR, Wong LG, McManus JF, Jensen 

CD, Lawless A. Effects of vitamin D supplementation 

on 25-hydroxyvitamin D, high-density lipoprotein cho-

lesterol, and other cardiovascular disease risk markers in 

subjects with elevated waist circumference. Int J Food 

Sci  Nutr 2011; 62: 318-27. 
31. Chapman MJ, Ginsberg HN, Amarenco P, Andreotti F, 

Boran J, Catapano AL, et al. Triglyceride-rich lipopr-

oteins and high-density lipoprotein cholesterol in pa-

tients at high risk of cardiovascular disease: evidence 

and guidance for management. Eur Heart J 2011; 32: 

1345-61.  
32. Costa Silva Zemdegs J, Barreto Corsi L, De Castro Co-

elho L, Duarte Pimentel G, Toyomi Hirai A, Sachs A. 

Lipid profile and cardiovascular risk factors among first-
year Brazilian university students in Sao Paulo. Nutr 

Hosp 2011; 26: 553-9. 
33. Qiu C, Coughlin KB, Frederick IO, Sorensen TK, W-

illiams MA. Dietary fiber intake in early pregnancy and 

risk of subsequent preeclampsia. American Journal of 
Hypertension 2008; 21: 903-9. 

34. Parks EJ, Hellerstein MK. Carbohydrate-induced hype-

rtriacylglycerolemia: historical perspective and review 

of biological mechanisms1. Am J Clin Nutr 2000; 71: 

412-33. 
35. Park SH, Lee KS, Park HY. Dietary carbohydrate intake 

is associated with cardiovascular disease risk in Korean: 

analysis of the third Korea National Health and Nutr-

ition Examination Survey (KNHANES III). Inter J 

Cardiol 2010; 139: 234-40. 
36. Rutherford JN, McDade TW, Feranil A, Adair L, 

Kuzawa C. High prevalence of low HDL-c in the Phi-

lippines compared to the US: population differences in 

associations with diet and BMI. Asia Pac J Clin Nutr 

2010; 19: 57-67.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               8 / 9

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1385-fa.html


Vol 14 No.6 March 2013 Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism / 602  

 
 

 

 

Original Article 

 
 
 

Is HDL-C Associated with Nutritional Factors and 

Anthropometric Indices in Overweight Individuals with Low 

HDL-C Level 
 

Ghasemnejad N1, Mirmiran P1,2, Asghari G1, Azizi F3 

 
1Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, & 2Department of Clinical Nutrition and 

Dietetics, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research 
Institute, 3Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran 
 

e-mail: mirmiran@endocrine.ac.ir 

 
Received: 30/05/2012  Accepted: 21/08/2012 

 

 
Abstract 
Introduction: This study aimed at assessing the association of HDL-C level with nutritional 

factors and anthropometric indices in subjects with low HDL-C levels. Materials and Methods: This 
descriptive analytical cross-sectional study was conducted on 138 overweight adults with HDL-C < 
40 mg/dL. After 14-h fast, HDL-C levels were measured. Physical activity level, fat mass, lean mass, 
height, weight, waist and hip circumference were measured using standardized protocols, and 
body mass index, waist-to-hip ratio, and waist-to-height ratio were calculated. Dietary intakes were 
assessed using three 24-h dietary recalls. Results: The mean±SD age of participants (61% males) 
was 46.6 ±13.6 years. After adjustment for confounding factors, no significant association between 
HDL-C level and intakes of energy or, macro-and micro nutrients were observed. Among the 
nutritional factors studied, intakes of total polyunsaturated fatty acid (β= 0.213, P=0.012), linoleic 
acid (β= 0.148, P=0.046), alpha linolenic acid (β= 0.136, P=0.044) and docosahexaenoic acid (β= 
0.165, P=0.035) were found to have significant positive associations with HDL-C levels. Also linear 
regression analysis showed an inverse association between HDL-C levels and weight (β= -0.224, 
P=0.041), waist circumference (β= -0.187, P=0.050) and waist to hip ratio (β= -0.236, P=0.036). 
Conclusion: HDL-C level had significant associations with some of the dietary and anthropometric 
factors.  
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