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 ًتیجِ ارسیببی          طبقِ بٌدي اقدام                                                  

 تَصیِ، اقداهبت درهبًی، ارجبع، پیگیزي              

  ِؾبلوٌس ضا ثِ کبضقٌبؼ تغصیِ هطکع رْت انالح الگَی تغصی
ٍ هكبٍضُ ثب اًتقبل اعالػبت هطثَط ثِ یبفتِ ّبی آظهبیكگبّی 

 اضربع زّیس. 

  زضهبى زاضٍیی ضا قطٍع کٌیس ٍ ثِ تین غیط پعقك پؽ ذَضاًس
 زّیس کِ ؾبلوٌس ضا ّط قف هبُ پیگیطی کٌس.

  ثبال ضا زضهبى کٌیس.ؾبیط ػَاهل ذغط اظ رولِ تطی گلیؿیطیس 

  زض نَضت ًیبظ ثِ هترهم اضربع زّیس ٍ ثِ تین غیط پعقك
پؽ ذَضاًس زّیس ؾبلوٌس ضا تب ؾِ ّفتِ ثؼس پیگیطی ٍ ثِ پعقك 

 اضربع زٌّس.
 

چطثی ذَى ثبالی ثب 

 ػبضضِ

  ذغط حَازث قلجی ػطٍقی
 زضنس 20ثیف اظ 

 

  ؾبلوٌس ضا ثِ  کبضقٌبؼ تغصیِ هطکع رْت انالح الگَی
تغصیِ ٍ هكبٍضُ ثب اًتقبل اعالػبت هطثَط ثِ یبفتِ ّبی 

 آظهبیكگبّی اضربع زّیس 

 پؽ ذَضاًس  زضهبى زاضٍیی ضا قطٍع کٌیس ٍ ثِ تین غیط پعقك
 بُ پیگیطی کٌس.زّیس کِ ؾبلوٌس ضا ّط قف ه

 چطثی ذَى ثبال

  ذغط حَازث قلجی ػطٍقی
 زضنس 20تب  10

  ذغط حَازث قلجی ػطٍقی

  ٍزضنس     10کوتط اظ 

  190ال زی ال کلؿتطٍل  ٍ
 ثیكتط

  بٍ سبلمىد ي َمساٌ يی تغریٍ ي تمسیىبت بدوی مىبسب

 زا آمًشش دَید.

  ؾبلوٌس ضا ثِ هطارؼِ زض نَضت ثطٍظ هكکل یب یك ؾبل ثؼس
 تكَیق کٌیس.

 

 چطثی ذَى عجیؼی

  ذغط حَازث قلجی ػطٍقی
 %. 10کوتط اظ 

ٍ 

 کلؿتطٍل ثیي  ال زی ال
  189تب  155

 ارزیابی کنید

 فكبضذَى ؾیؿتَلیك 

 زیبثت 

  ههطف زذبًیبت 

 گطم ثط   ساض کلؿتطٍل تبم )ثط حؿت هیلیهق
 (زؾی لیتط

  ثب اؾتفبزُ اظ ًوَزاض اضظیبثی ذغط، زضنس ذغط
 ثطٍظ  ثیوبضی ّبی قلجی ػطٍقی ضا تؼییي کٌیس. 

 

  زضذَاؾت آظهبیف ال زی ال کلؿتطٍل، اس
 گلیؿیطیس تطی  زی ال کلؿتطٍل، 
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  اختالالت چزبی خَى -فصل سَم 
 

کٌدس. ایدي    پطٍتئیي ّب یب ؾغح آًْب ضا غیطعجیؼی هی اگط هتبثَلؿین لیپیس زچبض اذتالل قَز، ػولکطز لیپَ 

ظهیٌددِ ؾددبظ ثیوددبضی قلجددی ػطٍقددی، هٌزددط ثددِ      تغییطات ثِ تٌْبیی یب ّوطاُ ثب زیگدط ػَاهدل ذغدط    

زض ثدط   لیپیسهی یك عیف ٍؾیؼی اظ ًبٌّزبضی ّب ضا آتطٍاؾکلطٍظ ػدطٍ  ذَاّدس قدس. ثٌدبثطایي زیدؽ      

ّددبی قلجددی ػطٍقددی زاضًددس. گددبّی ایددي  اظ ثیوددبضی آًْب ًقف هْوی زض پیكدگیطی  کٌتطل هی گیطز کِ 

تدساذل   هبًٌس ّبیپَتیطٍئیسی ٍ گبّی حبنلحبًَیِ(  اذتالالت حبًَیِ ثِ زیگط ثیوبضی ّب )زیؽ لیپیسهی 

 ثیي ػَاهل غًتیك ٍ هحیظ اؾت.

ضا ثدِ ذدَز رلدت کدطزُ اؾدت ثدِ        تطٍل تَرِکلؿ اهددطٍظُ ثددبال ضفددتي کلؿددتطٍل تَتددبل ٍ ال زی ال 

انالح قیَُ ظًسگی ٍ زضهبى زاضٍیی تؼسیل ٍکٌتطل  تَاًٌدس ثدب    کِ ایي زؾتِ اظ چطثی ّدب هدی  ذهَل 

 قًَس.

کلؿتطٍل ٍ کلؿتطٍل تبم، ثیوبضی ّبی قلجی ػطٍقی  کددبّف ال زی ال  ثددب زٌّددس قددَاّس ًكددبى هددی 

یي ّددسف زضهددبًی کددبّف ال زی ال   زلیددل اٍلدد  ثدِ ّودیي    کبّف هی یبثٌدس، ثِ عَض چكوگیطی، 

 کلؿتطٍل اؾت. 

سالمند با احتمال اختالل چربی خون ر  ا ارزیابی کنید  

ثطای اضظیبثی اذتالالت چطثی ذَى اثتسا الظم اؾت   کِ ًکبت شیل زض ّط فطز هَضز تَرِ قطاض گیطز: 

 زض قطح حبل: 

 آیب ؾبلوٌس زیبثت زاضز؟ 

 آیب ؾبلوٌس زذبًیبت ههطف هی کٌس؟ 

  اؾت؟چقددسض  ؾددبلوٌسهقددساض فكبضؾیؿددتَلیك 

 (لیتط م ثِ زؾی هیلی گطض کلؿتطٍل تبم )هقسا 

  ؾبل آیٌسُ  10عَل ػطٍقدی زض   –هیعاى ذغط حَازث قلجی 

کشننٌ ُ ٍ ر ننن کشننٌ ُ   ونن      سننن بِ  نٍادنننَ      01خطنننن 

قلبننی ونٍقننی  نن   سنن    ُ  ا     چ  ت   ای  ی خطن 
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 ضًود: قلبی ي عسيقی قساز گسفتٍ اود، بٍ چُبز گسيٌ تقسیم می افسادی کٍ مًزد ازشیببی میصان خطس حًادث

 % 11خطس کمتس اش   .1

 %21% تب کمتس اش 11خطس  .2

 %31% تب کمتس اش 21خطس  .3

 % ي ببالتس 31خطس  .4

 تقؿین قسُ اؾت. ثِ زلیل ایي کِ ؾي ؾبلوٌسی یك ضیؿك فبکتَض هی ثبقس، زؾتِ ثٌسی زض ایي ثؿتِ ذسهتی ثِ ربی چْبض گطٍُ ثِ ؾِ گطٍُ ًکتِ هْن :

 

 سالمند با احتمال اختالل چربی خون ر ا طبقه بندی کنید

   قطاض هی گیطز. ؾبلوٌس ضا ثِ کبضقٌبؼ تغصیِ هطکع رْت انالح الگَی تغصیِ ٍ هكبٍضُ ثب اًتقبل اعالػبت هطثَط ثِ یبفتِ ّبی  "چزتی خَى تاالی تا عارضِ"زض عجقِ هكکل  "زضنس 20ذغط حَازث قلجی ػطٍقی ثیف اظ  "ؾبلوٌس ثب 

 ضربع غیط فَضی زّیس. س ضا ثِ هترهم اآظهبیكگبّی اضربع زّیس. زضهبى زاضٍیی ضا قطٍع کٌیس. ؾبیط ػَاهل ذغط اظ رولِ تطی گلیؿیطیس ثبال ضا زضهبى کٌیس. زض نَضت ًیبظ، ؾبلوٌ
 

   قطاض هی گیطز. ؾبلوٌس  "چزتی خَى تاال" عجقِ زض هؼطو هكکل ، زض"هیلی هتط ریَُ ٍ ثیكتط 190ال زی ال کلؿتطٍل  ّوزاُ تازضنس  10ذغط حَازث قلجی ػطٍقی کوتط اظ  " یا " زضنس 20تب  10ذغط حَازث قلجی ػطٍقی  "ؾبلوٌس ثب

 نالح الگَی تغصیِ ٍ هكبٍضُ ثب اًتقبل اعالػبت هطثَط ثِ یبفتِ ّبی آظهبیكگبّی اضربع زّیس. زضهبى زاضٍیی ضا قطٍع کٌیس.کبضقٌبؼ تغصیِ هطکع رْت ا ضا ثِ
 

   قطاض هی گیطز. ثِ ؾبلوٌس ٍ ّوطاُ ٍی تغصیِ ٍ توطیٌبت ثسًی هٌبؾت  "چزتی خَى طثیعی" عجقِ فبقس هكکل ، زض"هیلی گطم زض زؾی لیتط  155 -189کلؿتطٍل  ال زی الّوزاُ تا زضنس  10ذغط حَازث قلجی ػطٍقی کوتط اظ  "ؾبلوٌس ثب

 ضا آهَظـ زّیس.

 

 گن  :   ًج م هی اینکلس نٍل ّ ف   ه ًی  ست ٍ ه ٌ سب    ّن گنٍُ  ق  ه ت   LDLّ   ن س س ه ز ى خطن، ک ّش  پس  ا تع  ي گنٍُ

  01 فن         خطن دَ    قلبی ونٍقی   التن  ا :% 

زضهدبى ؾدبیط ػَاهدل     رْدت  قَز. ّوچٌیي زضهبى ّبی زاضٍیی ٍ غیطزاضٍیی )تغییط قیَُ ظًسگی( تَنیِ هی ،زؾی لیتط اؾت ٍ ثطای ضؾیسى ثِ ایي ّسف هیلی گطم زض 70کبّف ؾغح ال زی ال کلؿتطٍل ثِ کوتط اظ  ،زضایي ثیوبضاى ّسف زضهبًی

 اقسام گطزز. غط اظ رولِ تطی گلیؿیطیس ثبالذ

  01 -%01 فن         خطن ه َسط دَ    قلبی ونٍقی: % 

 .هیلی گطم زض زؾی لیتط اؾت. ػالٍُ ثط زضهبى غیطزاضٍیی زضهبى زاضٍیی ًیع زضًظط گطفتِ قَز 70 -100 ثیيزض ایي گطٍُ ّسف زضهبًی کبّف ال زی ال کلؿتطٍل 

 01لبی ونٍقی کو ن  ا  فن         خطن دَ    ق% : 

. کؿبًی کِ احتوبل ذغدط حدَازث قلجدی ػطٍقدی زض آًْدب ثؿدیبض پدبییي اؾدت، ال زی ال         اؾت ّوطاُ ثب زضهبى غیطزاضٍیی )تغییط قیَُ ظًسگی( ،هیلی گطم / زؾی لیتط  154تب  100زض ایي گطٍُ ّسف زضهبًی کبّف ؾغح ال زی ال کلؿتطٍل ثیي 

 قَز. ثبقس زضهبى غیطزاضٍیی ٍ زاضٍیی قطٍع هی 190ثبقس، زضهبى غیطزاضٍیی ٍ اگط ثیف اظهیلی گطم زض زؾی لیتط  199تب  155طاز ثیي ثبقس. اگط ال زی ال کلؿتطٍل زض ایي اف 160کلؿتطٍل آًْب ثبیس کوتط اظ 
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  قدَز( زض  قَز ) پطٍفبیل چطثدی اًدساظُ گیدطی هدی     (  ًیع اًساظُ گیطی هیVLDL-Cتطی گلیؿیطیس ٍ ٍی ال زی ال کلؿتطٍل ) ؿتطٍل، ّبی ؾٌزف چطثی ذَى ػالٍُ ثطکلؿتطٍل تبم، ال زی ال کلؿتطٍل، اس زی ال کل زض ثطضؾی ًتبیذ تؿت ًکتِ:

زضآى ندَضت ال زی ال کلؿدتطٍل    ،هیلی گطم زض زؾی لیتط ثبقس 400ثیف اظ  ضطٍضی اؾت هگط ایٌکِ تطی گلیؿیطیس friedewalثطای هحبؾجِ ال زی ال کلؿتطٍل اظفطهَل  TGؾبػت ًبقتب ثبقس. اًساظُ گیطی  12ؾبلوٌس ثبیس  TGاًساظُ گیطی 

 قَز. هؿتقیوبً اًساظُ گیطی هی

 : friedewalطزس هحاسثِ ال دی ال كلستزٍل اس فزهَل  

LDL-C= T-(HDL + 
  

 
)   

 

 

 

  سبلوٌد سًدگی شیَُ اصالح بزاي آهَسشی هداخالت

 .رْت تطک زذبًیبت ثطًبهِ ضیعی ًوبیس

 ذَضی ضٍغي گیبّی هبًٌس ضٍغي ظیتَى ، کلعا ٍ کبًَال ّوطاُ غصا یب ؾبالز ههطف کٌس. ههطف غصاّبی چطة ٍ ؾطخ کطزُ ضا ثِ حساقل ثطؾبًس. ثطای ایي کِ چطثی هَضز ًیبظ ثسى ؾبلوٌس تأهیي قَز، ضٍظاًِ یك قبقق ؾَح 

 .ههطف غصاّب ثِ نَضت آة پع، ثربضپع یب تٌَضی ثبقس 

 ّبی هؼغط ثِ ّوطاُ هبؾت اؾتفبزُ ًوبیس. ثطای ؾبالز یب ؾجعیزبت ذَززاضی ًوبیس ٍ ثِ ربی آى اظ ضٍغي ظیتَى ثب آثلیوَ یب ؾطکِ ٍ ؾجعی اظ ههطف ؾؽ 

 ّبی هبیغ هخل ضٍغي ظیتَى، ضٍغي آفتبثگطزاى ٍ ضٍغي شضت اؾتفبزُ ًوبیس. ّبی حیَاًی اظ ضٍغي ّبی ربهس، کطُ ٍ چطثی ثِ ربی ضٍغي 

  عجد هطؽ ٍ هبکیبى، پَؾت آى ضا کبهالً رسا کٌس.قجل اظ 

.اظ ههطف کلِ پبچِ، هغع ٍ زل ٍ قلَُ کِ حبٍی هقبزیط ثبالی چطثی اؾت ذَززاضی قَز 

  ههطف ظضزُ ترن هطؽ ثِ حساکخط ؾِ ػسز زض ّفتِ هحسٍز قَز. ،ذَى ػسز ترن هطؽ زض ّفتِ چِ ثِ تٌْبیی ٍ چِ زض زاذل کَکَ یب ؾبیط غصاّب ههطف ًکٌس، زض نَضت ثبال ثَزى هیعاى چطثی 4 - 5ثْتط اؾت ثیكتط اظ 
 ّبی اقجبع ضا کن ًوبیس. ههطف هیَُ ٍ ؾجعی ضا افعایف زازُ ٍ ههطف چطثی ثِ ذهَل چطثی 

  زقیقِ، ؾِ ضٍظ زض ّفتِ زاقتِ ثبقس.  30توطیٌبت ثسًی هٌظن ضٍظاًِ حساقل 

 اؾتفبزُ اظ ضغین غصاییDASH   َُیبثس ) اگط ؾبلوٌسی ثِ ػلت هكکالت زًساًی ًتَاًس اظ ایي ضغین  هحسٍز قسُ ٍ ههطف هبّی ٍ هبکیبى افعایف هیزض آى زاض اؾت. ههطف گَقت قطهع  ٍ ؾجعی ٍ لجٌیبت کن چطة ٍ غالت ؾجَؼکِ غٌی اظ هی
 گطزز.( اؾتفبزُ کٌس تَنیِ ثِ ههطف ؾجعی ٍ هیَُ پرتِ، آـ ٍ ؾَح هی

  ًِلیَاى آة ضا فطاهَـ ًکٌس. 6 -8ههطف ضٍظا 
 

 ( کن ُ  ً    ٍى   ًظن گنف ي سطح  ل     ل کلس نٍل   ی   س  ت ي شنٍع کن .MI     و   ًی کِ سك ِ قلبی)*    درهبى
 

 اّداف درهبًی:

 کٌس. زضنس هطگ ٍ هیط ثیوبضی ّبی قلجی ػطٍقی ضا کن هی LDL-C  ،22هیلی گطم زض زؾی لیتط  40قَز. کبّف تقطیجبً  ؾبلِ قلجی ػطٍقی کن هی 10اؾت ٍ اظ ایي عطیق احتوبل ذغط   LDL-Cّسف زضهبى زیؽ لیپیسهی کبّف  

 انالح قیَُ ظًسگی اؾت. زضهبى زاضٍیی ثبیس ثب ػَاضو آى ؾٌزیسُ قَز.  قَز. ثرف ػوسُ زضهبى،  قجل اظ قطٍع زضهبى ثبیس قطایظ ثبلیٌی ثیوبض ثطضؾی قَز ٍ ثسیي تطتیت اظ زضهبى غیطضطٍضی لیپیسّب پطّیع
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 استبتیي ّب  (1

 ضًود. ي حتی مًجب پس زفت ضبیعبت آتسياسکسيتیک جداز زگ می َب َستىدَبی آتسيمی جداز ضسیبن  بب تأثیس شیبد دز پالک پسمصسف ي َبی دازيیی اش گسيٌ

 هك ً سن وولكن :  

ضدٌ ي سىتص کلستسيل دزکبد ي تساکم زسیپتًزَبی سطح سلًل َبی کبدی زا کبَص دادٌ ي غلظت کلستسيل داخل  سللًلی    3Hydroxy-3Methy-glutaryl) – COA reductase )HMGآوصیم  َب مًجب مُبز استبتیه

شیلبدی وطلبن    ، ضلًاَد یببلد. دزمطبلعلبت اوملبد ضلدٌ     است کبَص ملی  TGَب کٍ حبيی لیپًپسيتئیه َبیی مث  ذزات مملً اش  Bآپً  ضًد ي مقداز ایه کلستسيل ي جسیبن خًن شیبد می اش LDL-Cآید ي اشطسفی بسداضت  پبییه می

 41ت )پالک َب( جداز عسيق کسيوس دازود. استبتیه َب بب کلبَص  تًاود مًزتبلیتی ي مًزبیدیتی زا دز پیطگیسی ايلیٍ ي ثبوًیٍ کبَص دَد ي عاليٌ بسایه اثسات بسجستٍ دز پس زفت یب کبَص پیطسفت ضبیعب استبتیه َب می ،دَد می

 کىىد.  پیطگیسی می CVD% مسگ َبی وبضی اش 21می ضًود اش   CVD% ک  مًزتبلیتی 11مًجب کبَص   LDL-Cمیلی گسد دزدسی لیتس 

 ثطای قطٍع اؾتبتیي هَاضز ظیط زض ًظطگطفتِ قَز: 

  افطاز اظ ًظط ذغطCVD .اضظیبثی قًَس 

  ثب( زضًظط گطفتي ؾغح ذغطRisK)،  ّسف زضهبًی اظLDL-C .هكرم قَز 

  ،اًتربة قَز. یك اؾتبتیي کِ ثب هقساض هتَؾظ ثتَاًسکبّف هَضز ًظط ضا ایزبز کٌس 

 بًجی آى ثِ زقت هطاقجت قَز.پبؾد ثِ اؾتبتیي ّب هتفبٍت اؾت زاضٍ ثِ هقساض کن قطٍع ٍ تسضیزبً افعایف زازُ قَز ٍ پبؾد ثِ زضهبى ثِ عَض هطتت پیگیطی ٍ ػَاضو ر 

 تطکیجی اظ زاضٍّب اؾتفبزُ قَز. ،اگط ثب اؾتبتیي ثِ زضهبى ّسف ًطؾیسین 

 کٌس ٍ هیعاى تحول ثِ زاضٍ اضظیبثی قَز. هَاضز فَ  ضاٌّوبی کلی اؾت ٍ ثبیس قطایظ ثبلیٌی فطز ٍ زضهبى ّبی زیگطی کِ زضیبفت هی

 وَ  ض ج ًبی  

 ذطٍد زاضٍ اظ ثسى ٍ حاللیت ثب یکسیگط تفبٍت زاضًس. اتهبل ثِ پطٍتئیي ّبی پالؾوب،  کی، هیعاى اؾتبتیي ّب زض رصة ذَال ثیَلَغی

 % هتغیط اؾت.98تب  20کٌٌس. رصة آًْب ثیي  زض حبلی کِ زیگط اؾتبتیي ّب ثِ قکل فؼبل ػول هی ،( ّؿتٌسprodrugsلَاؾتبتیي ٍ ؾیوَاؾتبتیي پیف زاضٍ )

 زیَاضُ ضٍزُ ؾٌتط ٍ تَلیس هی قًَس. ثبقٌس. ایي آًعین ّب زض کجس ٍ هی 450Pضظٍٍاؾتبتیي ٍ پیتبٍاؾتبتیي زاضای هتبثَلیؿن کجسی اظ عطیق ایعٍآًعین ّبی ؾیتَکطٍم  بتیي، پطاٍاؾتغبلت اؾتبتیي ّب ثِ رع 

 .هتفبٍت اؾتػَاضو ربًجی آًْب زضافطاز هرتلف  پبؾد ثِ اؾتبتیي ّب ٍ هیعاىّبی قلجی ػطٍقی زاضز، اهب  اگط چِ زضهبى ثب اؾتبتیي احط هفیسی زض پیكگیطی اظ ثیوبضی

یطٍییدسی، ثیودبضی   (، ّیپَتPerioperationحَـ ػول رطاحدی )  رٌؽ ظى، ٍرَز اذتالل ػولکطز کجس ٍکلیِ، حَل ٍ اؾت. ػَاهلی هبًٌس ؾي ثبال، ثسى ّبی ثب ؾبیع کَچك،  ػَاضو ربًجی قسیس، ًبزض قًَس ٍ اؾتبتیي ّب هؼوَالً ذَة تحول هی

 زّس. ّب ضا افعایف هی ربًجی اؾتبتیي ػَاضوههطف ظیبز الکل  ّبیی کِ چٌس ؾیؿتن ضا زضگیط کطزُ اؾت  ٍ 

 قَز. ع اگط قسیس ثبقس ثِ ًبضؾبیی کلیِ ٍ هطگ هٌتْی هییثسٍهیَلپبتی اؾت کِ هوکي اؾت هٌزط ثِ ضاثسٍهیَلیع قَز. ضاهیَ ،اؾتبتیي ثب قسیستطیي ػبضضِ ربًجی زضهبى

ثدِ  تطیي قبذم هیَپبتی اؾت اهب ًودی تَاًدس تٌْدب     اگطچِ هْن ckظًس. افعایف  ّب آؾیت هی ّبی ػضالًی هؿتقیوبً ثِ کلیِ ( اؾت. هیَگلَثیي آظاز قسُ اظؾلَلckاٍلیي ًكبًِ آظهبیكگبّی هطگ ؾلَل ّبی ػضالًی افعایف کطاتیٌیي فؿفَکیٌبظ)

کٌٌس ٍ ثیكتط افطازی کِ ثیوبضی ّبی زیگطی زاضًس،  یس هیَپبتی اؾت. هکبًیؿن احط اؾتبتیي ثطضٍی ػضالت ًبقٌبذتِ اؾت. ثطٍظ هیَپبتی زض کؿبًی کِ اؾتبتیي زضیبفت هیؤایي آًعین زض زٍ آظهبیف هتفبٍت هثطاثطی  5افعایف  زلیل ایي ػبضضِ ثبقس.

 ثیوبضاى ثبیس ثساًٌس کِ زضزّب ٍ ضؼف ػضالًی ضا ثِ ؾطػت گعاضـ کٌٌس. )زض ایي هَضز زض ّط ثبض هطاقجت اظ ثیوبض ؾؤال قَز( ،افتس اتفب  هی ckّب هیبلػی ثسٍى افعایف  % ذبًن 5-10اؾت. زض  1000زض  1

ی ضا رؿتزَ کطز ٍ گعیٌِ ّبیی هخدل تقلیدل زٍظ زاضٍ ٍ یدب ردبیگعیٌی زاضٍی زیگدط یدب زاضٍی       تَاى ػلت هیبلػ یبثس ٍ اظ عطفی هی تَاًٌس آى ضا تحول کٌٌس، زاضٍ ازاهِ هی زض آًْب افعایف ًیبفتِ ٍ هی ckزض افطازی کِ زچبض هیبلػی ّؿتٌس ٍلی آًعین 



6 
 

 تطکیجی ضا زض ًظطگطفت.
 

 عَارض كثدی

% ثیوبضاى ثطحؿت هقساض اؾتبتیٌی کِ  5-20آهیٌبظّب زض زض ذَى ثطای ثطضؾی آؾیت ثِ ؾلَل ّبی کجسی اؾتفبزُ هی قَز. افعایف تطاًؽ  ALT  ٍ) AST (aspartat aminotransaminase (Alanine aminotransfrase) آًعین

بّف ض اؾدت. ثدب کد   ًبضؾبیی کجسی ذیلی ًبز تَاى ثِ ػٌَاى افعایف تطاًؽ آهیٌبظّب پصیطفت. ّپبتَتَکؿیؿتی ثب اؾتبتیي ٍ ّفتِ ضا هی  3-4ؾِ ثطاثطی آًعین ّبی کجسی زض زٍ اًساظُ گیطی هتفبٍت زضػطو  تب افتس ٍ افعایف کٌٌس اتفب  هی زضیبفت هی

زاضٍ  ،س. اگط ایي آًعین ّب ثیف اظ ؾِ ثطاثط ثدبقی ثوبًدس  ًثطضؾی قَ یب ثِ حجبت ضؾیسى آًْب، س، ثبیس هطاقجت قًَس ٍػولکطز کجس تب عجیؼی قسى ؾغح تؿت ّبی کجسیًقَ تطاًؽ آهیٌبظ هیزچبض افعایف یبثس. ثیوبضاًی کِ  زاضٍ تطاًؽ آهیٌبظّب کبّف هی

 ثبیس قغغ قَز.

 تا استاتیي  2افشایش دیاتت ًَع 

زض ثیكتط ثیوبضاى ثدب احتودبل ػبضضدِ ثؿدیبضکَچك افدعایف قٌدسذَى قبثدل         ثب اؾتبتیي ّب  CVDایي یبفتِ ًجبیس هَرت کبّف ههطف ایي زاضٍ قَز. کبّف هغلق ذغط کِ یبثس ثطٍظ زیبثت ثب ههطف اؾتبتیي افعایف هی ،زّس ّبی اذیطًكبى هی یبفتِ

 ى غلجِ زاضز.آفبیسُ ههطف ایي زاضٍ ثطضطض هقبیؿِ ًیؿت ٍ 

 

 تداخالت دارٍیی

کدِ زضکجدس ٍ زیدَاضُ ضٍزُ     P450م ؾیتَکطٍّبی  ّب زضکجس ٍ اظعطیق ایعٍآًعین طاٍاؾتبتیي، هتبثَلیؿن اؾتبتیيپیتبٍاؾتبتیي ٍ پ ضظٍٍاؾتبتیي،  ثِ غیط اظ .قًَس تؼسازی اظ زاضٍّب ثب اؾتبتیي ّب تساذل زاضًس ٍ هَرت افعایف ػَاضو ایي گطٍُ اظ زاضٍّب هی

 قَز. تبثَلیعُ هیه ((conjugationِ قسى ( ٍ کًَػٍگsulfationى )ًَبؾیَپصیطز. پطاٍاؾتبتیي اظ عطیق ؾَلف نَضت هی ،قًَس ؾٌتع ٍ تَلیس هی

زّس، ایي ذغط ثب رن فیجطٍظیل ثیكتط اؾت ٍ اظ ههطف ایي زاضٍ ثب اؾتبتیي ثبیس ارتٌبة قدَز.   ذغط هیَپبتی ضا افعایف هی ،تزَیع اؾتبتیي ٍ فیجطات .قًَس، تساذل زاضز هتبثَلیعُ هی P450ؾیتَکطٍم اؾتبتیي زض کبتبثَلیؿن زیگط زاضٍّب کِ ثب  زضهبى ثب

 یب ؾیپطٍفیجطات ذیلی کن اؾت.(bezafibrate) ثعٍفیجطات ذغط هیَپبتی زض ههطف تَأم اؾتبتیي ٍ فٌَفیجطات، 

 زّس. ههطف ًیکَتیٌیك اؾیس هَضز ثحج ثَزُ اؾت اهب هغبلؼبت اذیط ًكبى زازُ اؾت کِ ههطف تَأم ایي زاضٍ ٍ اؾتبتیي ذغط هیَپبتی ضا افعایف هیافعایف ذغط هیَپبتی ثب  
 

  )رسیي ّب( بِ اسیدّبي صفزاٍي ل شًَدُ ّبهتص (2

 هکاًیسن عولکزد : 

زٍ ضظیٌی ّؿتٌس کِ ثیكدتط  ( colestipol) گطزًس. کلؿتطاهیي ٍ کلؿتی پَل هی رصة فؼبل ثِ کجس ثط ثبعطیق اًتْبی ایلیَم  ضیعًس. هقساض ظیبزی اظ ایي اؾیسّبی نفطاٍی اظ هیزضکجس اؾیسّبی نفطاٍی اظکلؿتطٍل ؾبذتِ هی قًَس ٍ ثِ زاذل ضٍزُ 

ی قسُ اؾت. ضظیي ّبی هتهل قًَسُ ثِ اؾیسّبی نفطاٍی اظ عطیق گَاضـ رصة یب ّضن ًوی قًَس ٍ فَایس آى ّب غیطهؿدتقین  ضظیي رسیسی اؾت کِ ثِ ثبظاض هؼطف(colesevelam) یبثٌس. کلؿَالم اظ هَاز زیگط ثِ اؾیسّبی نفطاٍی اتهبل هی

بی کلیدسی هؿدئَل ؾدٌتع اؾدیسّبی ندفطاٍی اظ کلؿدتطٍل ٍ تؼدساز        قًَس ٍ ثِ کجس ثبظ ًوی گطزًس ٍ ثب کبّف ثطگكت اؾیسّبی نفطاٍی، آًعین ّد  اؾت. اؾیسّبی نفطاٍی هتهل قسُ ثِ ضظیي ّب اظ عطیق ؾیؿتن گَاضـ ثِ هقساض ظیبزی زفغ هی

هؿدتؼس  زضثؼضدی اظ ثیودبضاى     TGًساضًدس ٍ ثبػدج افدعایف     HDL-Cایي زاضٍّب تدأحیط چٌدساًی ضٍی    قًَس. قَز. ضظیي ّب هَرت کبّف گلَکع ذَى ًیع هی اظگطزـ ذَى ثطزاقتِ هی  LDL-Cقَز ٍ هقساض ثیكتطی  ؾغح ؾلَل ظیبز هی ضؾپتَضّب زض

 ایي احط ثیكتط اؾت. ،زض ذَى کن قَز LDL-Cزّس ٍ ّطچِ ثیكتط  حَازث قلجی ػطٍقی ضا زض افطازی کِ ّیپطکلؿتطٍلوی زاضًس، کبّف هی  LDL-Cى ٍضزایي گطٍُ اظ زاضٍّب ثب پبییي آ قًَس. هی

 

 عَارض جاًثی ٍ تداخل دارٍیی 

حتوبً ثب آة هیَُ ههطف قَز. ایي گطٍُ زاضٍ ؾغح ٍیتبهیي ّبی ثبیس زاضٍ  ٍ زاضٍّب حتی ثِ هقساض کن زیسُ هی قَز. ثطای کبّف ایي ػَاضو، زاضٍّب ثب هقساض کن قطٍع ٍ تسضیزبً افعایف یبثسػَاضو گَاضقی هبًٌس ًفد، یجَؾت ٍ تَْع ثب ههطف ایي 
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 کٌس. ذَى ضا ظیبز هی TGؾغح  چطثی ضا کن ٍ هحلَل زض

A1C  (HbA1C )ٍ ّوَگلدَثیي    LDL-Cثْتط اظ زیگط زاضٍّبی ایي گطٍُ تحول هی قَز ٍ  Coleserelamؾبػت قجل یب یك ؾبػت ثؼس اظ زاضٍّبی زیگط تزَیع قَز. زاضٍی رسیس کلؿَالم  4ی ثبیس زاضٍّبی هتهل قًَسُ ثِ اؾیسّبی نفطاٍ

 زَیع کطز.ّب ت تَاى آى ضا ثب اؾتبتیي زیگط زاضٍّب تساذل کوتطی زاضز ٍ هی زّس ٍ اظ عطفی ثب  ضا کبّف هی

 

 هْبر کٌٌدُ ّبي جذة کلستزٍل (3

زض ٍاکٌف ثِ ایي کبّف تؼساز  گیطًسُ ّبی  زّس. کٌس ٍ اظ ایي عطیق ؾغح کلؿتطٍل ذَى ضا کبّف هی حیط ثطهَاز هحلَل زض چطثی رصة ضٍزُ ای کلؿتطٍل نفطاٍی ٍ ضغین غصایی ضا هْبض هیأتٌْب زاضٍیی اؾت کِ ثسٍى ت( Ezetimibeت )اظتیوبی

LDL تطتیت هیعاى یبثس ٍ ثسیي  ّبی کجسی افعایف هی زض ؾغح ؾلَلLDL ثیكتطی اظ گطزـ ذَى ثطزاقت هی قَز. 

افطاز هرتلف ٍ زض ًبضؾدبیی ذفیدف یدب قدسیس کجدس       یي زاضٍ زضقَز. ًیبظ ثِ هالحظبت ذبنی زض تزَیع ا ایي زاضٍ نجح یب ػهط قجل یب ثؼس اظ غصا ههطف هی ،هیلی گطم زض ضٍظ اؾت 10قَز. زٍظ هٌبؾت  اظتیوبیت ؾطیغ رصة ٍ ثِ فطم فؼبل تجسیل هی

 ّبی کجسی اؾت. ضفتي آًعین ٍ ثبال ػضالًی تطیي ػبضضِ زضز گعاضـ ًكسُ اؾت. قبیغٍ ػبضضِ ػوسُ ای ثطای آى  ّب تزَیع کطز اؾتبتیي ثبآى ضا تَاى  ًیؿت. هی

 

 )ًیبسیي( ًیکَتیٌیک اسید (4

تقطیجدبً ثدی    LP(aزّس. زضکدبّف)  ضٍظ کبّف هی ثب هقساض زٍ گطم زضزضنس  20-40ضا تب حسٍز  TGٍ  زضنس LDL-C 18- 15زّس ٍ  افعایف هی زضنس 25ضا تب حسٍز  HDL-Cثطاؾبؼ هقساض زاضٍ  ،ذَى اؾتّبی  ایي زاضٍ تؼسیل کٌٌسُ ٍؾیغ چطثی

 تَاًس ّوطاُ ثب اؾدتبتیي ّدب ههدطف قدَز.     ًیکَتیٌیك اؾیس هی. طلیپیسهی هرتلظ، ّیپطتطی گلیؿیطهی ٍ یب ّیپطکلؿتطٍلوی فبهیلیبل زاضًس، ثؿیبض هؤحط اؾتایي لیپَپطٍتئیي ضا کبّف زّس. ایي زاضٍ زض کؿبًی کِ ّیپ زضنس 30تَاًس تب  ًظیط اؾت ٍ هی

 تَضیح ثیكتط زض هَضز ایي زاضٍ زض ازاهِ آهسُ اؾت. 
 

 تزكیثات دارٍیی

آًْب ثؿیبض ثبال اؾت، ًیبظ ثِ زضهبى زاضٍیی تطکیجی اؾت. اظ عطفی هوکي اؾدت ثؼضدی افدطاز،     LDL-Cضؾیس ٍلی زض افطازی کِ زض هؼطو ذغط ثبالی حَازث قلجی ػطٍقی ّؿتٌس، یب ؾغح  LDL-Cتَاى ثِ ؾغح ّسف زضهبًی  اگطچِ ثب یك زاضٍ هی

 بی کبٌّسُ چطثی ههطف قَز.اؾتبتیي ثِ ذهَل زٍظّبی ثبالی آى ضا تحول ًکٌٌس، ثٌبثطایي زض ایي ثیوبضاى ًیع ثبیس تطکیجی اظ زاضٍّ

  قًَس: ّبی نفطاٍی هتهل هی ههطف اؾتبتیي ٍ زاضٍّبیی کِ ثِ اؾیس 

 زضندس   10 -20ضا  LDL-Cقًَس، ثدِ اؾدتبتیي ّدب،     حط ثبقس. افعٍزى زاضٍّبیی کِ ثِ اؾیسّبی نفطاٍی هتهل هیؤه LDL-C تَاًس ثطای ضؾیسى ثِ ؾغح ّسف زضهبًی  هی( Colesvelam) کلؿَالم کلؿتیپَل،  ههطف اؾتبتیي ٍ کلؿتطاهیي، 

 ّس. ز زّس تطکیت ایي زٍ زاضٍ پسیسُ آتطٍاؾکلطٍظ ضا کبّف هی ّبیی کِ ثب آًػیَگطافی اًزبم قسُ، ًكبى هی س. ثطضؾیزّ قًَس، کبّف هی تیي ّب ههطف هیثیكتط اظ ظهبًی کِ فقظ اؾتب

  كٌٌد:  استاتیي ّا ٍ دارٍّایی كِ جذب كلستزٍل را هْار هی 

یب زض کؿبًی کِ اؾتبتیي ضا ًوی تَاًٌس تحول کٌٌس، تطکیجبت زیگطی  هبًٌس افطاز زاضای ؾبثقِ ی ذبًَازگی هخجتثیكتط کبّف یبثس. زض ثیوبضاى ثب ذغط ثبال،  زضنس LDL-C 20- 15قَز  ثب یك ًَع اؾتبتیي هَرت هی( ezetimibe) تطکیت اظتیوبیت

 قَز.  لؿتطٍل ذَى هیاظ ک قًَس، هخل کلؿیتطاهیي زض هقبیؿِ ثب ههطف زاضٍی اذیط، ثِ تٌْبیی هَرت کبّف هقساض ثیكتطی اظ زاضٍّب ثبیس هس ًظط ثبقس. تزَیع اظتیوبیت  ٍ زاضٍّبیی کِ ثِ اؾیسّبی نفطاٍی هتهل هی

زّدس.   ضا ثیكدتط کدبّف هدی    LDL-Cاؾتبتیي ٍ اظتیوبیت ٍ یب ًیکَتیٌیك اؾیس(،  ّب ثِ اؾیسّبی نفطاٍی،  یبثس. زضهبى اذتالالت لیپیس ثب ؾِ زاضٍ )هتهل قًَسُ ثغَض قبثل تَرْی افعایف هی HDL-Cب تزَیع ّوعهبى اظتیوبیت ٍ ًیکَ تیٌیك اؾیس، ث

  پیبهس ایي ضٍـ زضهبًی ثِ ذَثی ضٍقي ًیؿت.
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 تزی گلیسیزید ٍ خطز تیواری ّای قلثی عزٍقی

زاضًس. هقساض تدطی گلیؿدیطیسی کدِ زض آظهدبیف غیطًبقدتب       CVDهولَ اظ لیپَپطٍتیئي ّبیی اؾت کِ ًقف چكوگیطی زض ػَاهل ذغط   TGزّس کِ هَضز ثحج اؾت، اهب هغبلؼبت اذیط ًكبى هی  CVDثِ ػٌَاى یك ػبهل ذغط ثطای  TGاگطچِ ًقف 

اؾدت،   TGزض حَازث قلجی ػطٍقی اظ عطیق اس زی ال کلؿتطٍل پبییي، شضات کَچك ٍ هتطاکن ال زی ال ٍ یب هقساض شضات ثبقیوبًسُ اظ تزعیدِ    TGًبقتب پیف ثیٌی کٌٌسُ حَازث قلجی ػطٍقی اؾت. ایي کِ ایفبی ًقف   TGیس، ثیكتط اظ ثسؾت هی آ

 150هَضز تَرِ قطاض گطفتِ اؾت، ظیطا یك ؾَم اظ ثبلغیي تطی گلیؿیطیس ثبالتط اظ  CVDّب اؾت ٍ تطی گلیؿیطیس ثبال ثِ ػٌَاى یك ػبهل ذغط  ٍ ثبقیوبًسُ TGثِ ػٌَاى یك ربیگعیي ذَة ثطای  non-HDL-Cهكرم ًیؿت. اذیطاً اًساظُ گیطی 

 هیلی گطم زض زؾی لیتط زاضًس. ػلل تطی گلیؿیطیس ثبال تٌَع فطاٍاًی زاضز. 
 

 

 TGًدگی تزای كاّش اصالح شیَُ س

ثبیس قیَُ ظًسگی ذَز ضا  2هتبثَلیك یب زیبثت ًَع ؾٌسضم کبّف زّس. افطاز چب ، افطاز ثب  زضنس 30تب  20ضا ثیي   TGتَاًس  ثِ ذَثی حبثت قسُ اؾت. کبّف ٍظى ٍ توطیٌبت ثسًی هٌظن ثب قست هتَؾظ، هی TGتأحیط انالح قیَُ ظًسگی ضٍی ؾغح 

 انالح کٌٌس.
 

 های دارویی   درمان

هیلی گطم زض زؾی لیتدط ثیكدتط ٍ    200اظ TGقَز کِ ػلی ضغن انالح قیَُ ظًسگی، ؾغح  تٌْب زضکؿبًی اؾتفبزُ هی TGیبثس. زضهبى زاضٍیی ثطای کبّف  افعایف هی CVDهیلی گطم زض زؾی لیتط ثیكتط ثبقس، ذغط  150اگط تطی گلیؿیطیس ًبقتب اظ 

ثدِ  ( pitavastatin) ٍ پیتبٍاؾتبتیي(rosuvastatin) حطتط هبًٌس آتَضٍاؾتبتیي، ضظٍاؾتبتیيؤؾت. اؾتبتیي ّبی هاثبال   TGّوطاُ ثب ٍؾغح  CVDػطٍقی ثبقس. اؾتبتیي ّب اٍلیي زاضٍی اًتربثی ثطای کبّف ذغط  فطز زض هؼطو ذغط ثبالی قلجی

 تَاًٌس تطی گلیؿیطیس ضا کبّف زٌّس. ذهَل زض زٍظّبی ثبال هی
 

 ّا  فیثزات

 دارٍّا  هکاًیسین عول ایي دستِ اس

ثؿدیبض کوتدط اظ احدط اؾدتبتیي      CVD ثط ػَاضوزاضًس. ثِ عَض کلی احط فیجطات ّب  HDL-Cافعایف ثؼس اظ غصا ضا کبّف زٌّس. فیجطات ّب تأحیط هتَؾغی ثط ًبقتب ٍ  TGزض کجس، ؾغح   TGتَاًٌس ثب افعایف لیپَلیع زضهحیظ ٍکبّف تَلیس  فیجطات ّب هی

 زٌّس.  هیلی گطم زض زؾی لیتط زاضًس، کبّف هی 200اظ  ثبالتط TGضا زض ثیوبضاًی کِ  قلجی ػطٍقیحَازث  زضنس 13ثطاؾبؼ قَاّس فیجطات ّب  اؾت.
 

  عَارض جاًثی 

 زضنس 1ػَاضو فیجطات ّبؾت. زض کوتط اظ  ّبی کیؿِ نفطا اظ هیَپبتی ٍ افعایف آًعین ّبی کجسی ٍ ؾٌگ ،(زضنس 2ّبی پَؾتی ) (، ضاـزضنس 15قَز ٍ ػَاضو ربًجی آًْب کن اؾت. اذتالل گَاضقی )حسٍز  ههطف فیجطات ّب ثِ ذَثی تحول هی

)ثیوبضی هعهي کلیَی(، هیَپبتی ثیكتط زیسُ هدی قدَز.    CKDزض ثیوبضاى  ت.ثطاثط ثیكتط اظ اؾتبتیي اؾ 5/5ّب ثِ تٌْبیی  یبثس. هیَپبتی زض زضهبى ثب فیجطات ثطاثط افعایف هی 3ثیف اظ  ALTثطاثط ٍ  5ثیف اظ  ckکٌٌس،  ثیوبضاًی کِ فٌَفیجطات زضیبفت هی

زّدس. ثدب    ضٍ ضا ثِ قست افعایف هیکٌس ٍ ؾغح ذًَی ایي زا ( هتبثَلیؿن اؾتبتیي ضا هْبض هیGlucuronidationى )ٍظیل اظ عطیق هؿیط گلَکَضًٍیِ قسرن فیجط .ثطٍظ هیَپبتی زض زضهبى ثب اًَاع فیجطات ّب ٍ یب زضهبى تطکیجی ثب اؾتبتیي، هتغیط اؾت

تَاًدس افدعایف    یي ثب فیجطات ّب ضٍی حَازث قلجی ػطٍقی تأحیطی ًساضز اهب هیئضطٍضی اؾت. افعایف ّوَؾیتتَرِ ثِ ایٌکِ فیجطات ّب کطاتیٌیي ٍ ّوَؾیؿتیي ؾطم ضا ثبالهی ثطًس، اًساظُ گیطی ؾغح کطاتیٌیي ثِ ذهَل زض ثیوبضاى ثب زیبثت ًَع زٍ 

apo A1  ٍHDL-C  ضا هْبض کٌس ٍ هَرت افعایف تطٍهجَظ قَز ٍ ثِ ّویي زلیلDVT (Deep vein Thin Thrombosisزض ثیوبضاًی کِ فیجطات ههطف هی  ) ٍ ثطٍظ آهجَلی ضیِ زض ایي ثیوبضاى ثیكتط زیسُ قسُ اؾت. کٌٌس، ثیكتطاؾت 

 

  )ًیاسیي( اسیدًیکَتیٌیك
کٌٌس. هحل کلیدسی ػودل ًیکَتیٌیدك     قًَس ٍ احط ذَز ضا اظ عطیق آًعین لیپبظ حؿبؼ ثِ َّضهَى کِ زض زاذل ثبفت ّبی چطثی هَرَز اؾت، اػوبل هی ثَؾیلِ کجس هی VLDL-Cایي زاضٍّب هبًغ اظ ٍضٍز اؾیسّبی چطة ثِ زاذل کجس ٍ کبّف تطقح 
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 Bضا اظ عطیق تدأحیط ضٍی آپَلیپدَپطٍتئیي ّدبی    اؾیس ضٍی لیپَلیع ٍ ربثزبیی اؾیسّبی چطة زضؾلَل ّبی چطثی تأحیط قٌبذتِ قسُ زاضز. ایي زاضٍ ّن تطی گلیؿیطیس ٍ ّن ال زی ال کلؿتطٍل اؾیس، ّن کجس ٍ ّن ثبفت ّبی چطثی اؾت. ًیکَتیٌیك 

افدعایف   زضندس  35تدب   15کبّف ٍ اس زی ال کلؿدتطٍل ضا   زضنس 18تب  15ٍ ال زی ال کلؿتطٍل ضا  زضنس 20-40ٍگطم زض ضٍظ، تطی گلیؿیطیس ضا تَاًس اس زی ال کلؿتطٍل ضا افعایف زّس. ثب هقساض ز هی A1زّس ٍ ثب افعایف آپَپطٍتئیي  کبّف هی

 زّس. هی

 ًیکَتیٌیك:  اسید اثزات جاًثی

تَاًدس اظ   ایزبز قَز. ههطف آؾپطیي ّن ظهبى ثب ًیکَتیٌیك اؾیس هدی  فالقیٌگقَز تب ظهبًی کِ ػبضضِ  پَؾتی قبیغ تطیي ػبضضِ آظاض زٌّسُ ایي ًَع زاضٍّبؾت. ثطای کبّف ایي ػبضضِ، زاضٍ ثِ هقساض کن قطٍع ٍ آّؿتِ افعایف زازُ هی گٌیفالق

 کِ رعء ػَاضو ًیکَتیٌیك اؾیس اؾت، رلَگیطی کٌس.( ACANTHSIS NIGRICANS) ًؽبی کجس ٍ آکبًتَظیؽ ًیگطیکقست ػبضضِ ّبیی هبًٌس افعایف اؾیساٍضیك، تَکؿیؿیت

 ، ثبیس هقساض زاضٍی کبٌّسُ قٌسذَى ضا افعایف زٌّس.زض نَضت تزَیع ًیبؾیيکٌٌس،  کؿبًی کِ زیبثت زاضًس ٍ زاضٍی کبٌّسُ قٌس ذَى زضیبفت هی

 تزكیثات دارٍیی:

کٌٌس ٍ اگط  ّب ثِ تٌْبیی هیَپبتی ایزبز هی ّب ٍ فیجطات ثطز. اؾتبتیي قَز ٍ اس زی ال کلؿتطٍل ضا ثبال هی ثٌعٍفیجطات یب ؾیپطٍفیجطات هٌزط ثِ کبّف قبثل تَرِ ال زی ال کلؿتطٍل ٍ تطی گلیؿیطیس هی فیجطات ثِ ذهَل فٌَفیجطات،  تطکیت اؾتبتیي ٍ

قَز. زضافطاز هجتال ثِ زیبثت ٍ یب  ثطاثط ثیكتط اظ ظهبًی اؾت کِ فٌَفیجطات ثب اؾتبتیي ههطف هی 15ثبقس. ثب ههطف رن فیجطٍظیل ذغط هیَپبتی تب  اؾتبتیي ثؿیبض ثبال یبثس. ثِ ذهَل اگط هقساض  ایف هیایي زٍ زاضٍ ثب ّن ههطف قًَس، ذغط هیَپبتی افع

. اقبضُ ثِ ًبزض ثَزى ػبضضِ فَ  ضدطٍضی اؾدت. اگدط    یبلػی ثطای ثیوبض تَضیح زازُ قَزقَز ػبضضِ ه تزَیع هی ٌَفیجطات تَأم اؾتفبزُ کطز. ظهبًی کِ ایي زاضٍّب ثِ ثیوبضّب ٍ ف تَاى اظ اؾتبتیي ؾٌسضم هتبثَلیك ثطای ضؾیسى ثِ ّسف زضهبًی لیپیس هی

 ّب ثبیس ثب احتیبط ههطف قَز. ّب ٍ فیجطات  قَز، تطکیت زاضٍیی اؾتبتیي هتبثَلیعُ هی p450کٌس کِ اظ عطیق ؾیتَکطٍم  ثیوبض زاضٍّبیی ههطف هی

 ثطًس. پبییي زاضًس، اظ تطکیت اؾتبتیي ٍ فٌَفیجطات ؾَز هیّب ٍ اؾتبتیي ّب قت ّب زضیبفت قَز. اظ اؾتفبزُ تَأم رن فیجطٍظیل ٍ اؾتبتیي ارتٌبة قَز. ثیوبضاًی کِ تطی گلیؿیطیس ثبال ٍ اس زی ال  فیجطات ّب نجح
 

 : گزم در دسی لیتز در سًاى( هیلی 04گزم در دسی لیتز در هزداى ٍ كوتز اس  هیلی 04اس كوتز پاییي ) HDLدرهاى سالوٌد تا 
 ٍ فؼبلیت فیعیکی ضا افعایف زّیس. تبکیس کطزُکٌتطل ٍظى ثط هغلَة ثطؾیس، ؾپؽ  LDLاثتسا ثِ 

 فیعیکی اؾت.، افعایف فؼبلیت HDLًبهغلَة اؾت، تٌْب تَنیِ هفیس ثطای ثبال ثطزى  HDLزض هَاضزی کِ فقظ 

 

 ، حتوبً ثبیس زض اؾطع ٍقت زضهبى هٌبؾت اًزبم گیطز. 400ثطای پیكگیطی اظ پبًکطاتیت زض ؾبلوٌساى ثب تطی گلیؿطیس ثبالتط اظ  تَجِ :

 

 

 

 

 

 

 

 دارٍّبي هؤثز بز هتببَلیسن لیپَپزٍتئیي

 :راهنمای درمان اختالالت لیپید

تِ گزٍُ خطزی كِ فزد در آى قزار دارد ٍ هقدار ال دی ال، تزای فزد درهاى را شزٍع هی سالِ حَادث قلثی را تعییي كٌید. سپس  تا تَجِ  14اتتدا تز اساس ًوَدار ارسیاتی خطز، خطز  

ای آسهایشگاّی ارجاع دّید. كارشٌاس تغذیِ كٌین. كلیِ هَارد اصالح شیَُ سًدگی را تِ كارشٌاس تغذیِ هزكش جْت اصالح الگَی تغذیِ ٍ  هشاٍرُ تا اًتقال اطالعات هزتَط تِ یافتِ ّ

 سطح لیپیدّای خَى، سالوٌد را پس اس ارائِ رصین غذایی پیگیزی هی ًواید.تا ارسیاتی 
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 موارد منع مصرف عوارض جانبی تأثیر بر لیپیدها دوزهای روزانه اشکال دارویی نام دارو کالس دارو

 استاتیي ّا

)زض افطاز هؿي ذغط 

اثتال ثِ ثیوبضی ػطٍ  

کطًٍط ضا ثِ عَض قبثل 

هالحظِ ای کبّف هی 

 زٌّس.(

 لٍَاستاتیي
 20ٍ  10قطل ّبی 

 هیلی گطهی
 %55تب  LDL  18کبّف  هیلی گطم 80تب  20

 %15تب  HDL  5افعایف 

 %30تب  TG  7کبّف  

 

 هیَپبتی -

 افعایف آًعین ّبی کجسی -

ی یب افعایف غیطقبثل کجس فؼبلثیوبضی هٌع هطلق: 

 آهیٌبظّبتَریِ تطاًؽ 

ّوطاُ ثب ثطذی زاضٍّب )هبًٌس هٌع ًسثی: 

ؾیکلَؾپَضیي، اضیتطٍهبیؿیي، آظیتطٍهبیؿیي، ػَاهل 

-pهرتلف ضس قبضس، هْبضکٌٌسُ ّبی ؾیتَکطٍم 

 ثب احتیبط اؾتفبزُ گطزًس.، فیجطات ّب ٍ ًیبؾیي( 450

 آتَرٍاستاتیي

 20ٍ  10قطل ّبی 

هیلی  80ٍ  40ٍ 

 گطهی

 هیلی گطم 80تب  10

 فیثزات ّا

 جن فیثزٍسیل
 300کپؿَل ّبی 

 هیلی گطهی 600ٍ

هیلی گطم زٍ ثبض زض  600

 ضٍظ

 % 20تب  LDL  5کبّف  

)هوکي اؾت زض ثیوبضاى ثب 

TG )ثبال، افعایف یبثس 

 %20تب  HDL 10افعایف 

 %50تب  TG 20کبّف 

 زیؽ پپؿی -

 ؾٌگ ّبی نفطاٍی -

 هیَپبتی -

 

ثیوبضی کجسی ثیوبضی کلیَی قسیس، هٌع هطلق: 

 قسیس

 ؾبثقِ قجلی ثیوبضی ّبی کیؿِ نفطا

 
 فٌَفیثزات

هیلی  100 کپؿَل

 گطهی
 هیلی گطم 100

  ًیکَتیٌیك اسید

 )ًیاسیي(
 ًیکَتیٌیك اسید

 500، 100قطل ّبی

 هیلی گطهی 1000ٍ 
 گطم هیلی 2000تب  500

 %25تب  LDL         5کبّف

تب  HDL       15افعایف

35% 

 %50تب  TG       20کبّف

 

 گطگطفتگی  -

 ّیپطگلیؿوی -

 ّیپطیَضیؿوی یب ًقطؼ -

 ّپبتَتَکؿیؿیتی - -

 ثیوبضی کجس، ًقطؼ حبزهٌع هطلق: 

 زیبثت، ّیپطیَضیؿوی، ظذن هؼسُهٌع ًسثی: 

 هتصل شًَدُ ّا تِ

 اسیدّای صفزاٍی

 )رسیي ّا(

 %30تب  LDL       15کبّف گطم 16تب  4 گطهی 4پَزض  كلستیزاهیي

 %5تب  HDL       3افعایف

TG ثسٍى تغییط یب افعایف 

 اذتالل گَاضـ -

 یجَؾت -

 کبّف رصة ؾبیط زاضٍّب -

گطم زض  هیلی 400گلیؿیطیس ثیكتط اظ  تطیهٌع هطلق: 

 زؾی لیتط

گطم زض  هیلی 200گلیؿیطیس ثیكتط اظ  تطیهٌع ًسثی: 

 زؾی لیتط

یب قطل گطهی  5پَزض  كلستیپَل

 گطهی یك

 گطم 20تب  5

هْار كٌٌدُ جذب 

 كلستزٍل

 استیوایة

 هیلی گطهی 10قطل 

ثِ ٍیػُ زض  LDLکبّف  هیلی گطم 10

 ّوطاّی ثب اؾتبتیي ّب

 زضزػضالًی -

افعایف آًعین  -

 ّبی کجسی

زض ثیوبضی فؼبل یب پبیساض کجسی ٍ یب افعایف غیطقبثل 

تَریِ آًعین ّبی کجسی، اظ تزَیع ّوعهبى آى ثب 

 قَز.اؾتبتیي ّب ذَززاضی 
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 پیگیری 

، زض غیط ایي نَضت، پؽ ذَضاًس قطاض گطفت، زض نَضت اضربع ؾبلوٌس ثِ هترهم، ثِ تین غیط پعقك پؽ ذَضاًس زّیس ؾبلوٌس ضا تب ؾِ ّفتِ ثؼس پیگیطی ٍ ثِ پعقك اضربع زٌّس "چزتی خَى تاالی تا عارضِ "چٌبًچِ ؾبلوٌس زض عجقِ   -

 .زّیس، تین غیط پعقك،  ؾبلوٌس ضا قف هبُ ثؼس پیگیطی ٍ ثِ پعقك اضربع زٌّس

 قطاض گطفت، ثِ تین غیط پعقك پؽ ذَضاًس زّیس ؾبلوٌس ضا قف هبُ ثؼس پیگیطی ٍ ثِ پعقك اضربع زٌّس. "َى تاالچزتی خ" چٌبًچِ ؾبلوٌس زض عجقِ  -

ای کٌٌس. ذَضاًس زّیس کِ ؾبلوٌس ضا یك ؾبل ثؼس هطاقجت زٍضُ قطاض گطفت، ثِ تین غیطپعقك پؽ "چزتی خَى طثیعی "چٌبًچِ ؾبلوٌس زض عجقِ  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


