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اختاللهای چربیهای خون

دکتر فریدون عزیزی ،دکتر عطیه آموزگار ،دکتر هنگامه عبدی

بیماریهای ناشی از دیسلیپیدمی در دهه های اخیر مورد توجه متخصصان داخلی قرار گرفته است ،زیرا نشان داده
شده است که با درمان صحیح آنها از عوارض شایعترین علت مرگ و میر انسانها یعنی بیماریهای قلبی ي عروقيی
کاسته میشود .لیپیدها در پالسما بهصورت کمپلکسهای ملکولی از چربی و پروتئین حمل ميیشيود کيه بيه آنهيا
لیپوپروتئین ،گفته میشود .این مواد برای انتقال کلسترول ،تریگلیسرید ،و ویتامینهيای محليول در چربيی دارای
اهمیت ویژهای هستند .لیپوپروتئین ها در جذ کلسترول ،اسیدهای چر بلند زنجیره و ویتيامینهيای محليول در
چربی نیز نقش عمدهای بازی میکنند .لیپوپروتئینها قطعههای کروی متشکل از صدها ملکول لیپید و ملکولهيای
پروتئین هستند .لیپیدهای غیرقطبيی یعنيی کلسيترول اسيتریفیه و تيریگلیسيریدها در مرکيز لیپيوپروتئین قيرار
میگیرند و در سطح ،فسفولیپیدها ،کلسترول آزاد و ملکولهای درشت پروتئینیجای دارنيد .ایين پيروتئینهيا کيه
آپولیپوپروتئین 1خوانده میشوند ،نقش اساسی در انتقال و متابولیسم لیپیدها دارند(.)1
بهطورکلی ،اختاللهای لیپید پالسما را میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد
 -1افزایش لیپیدهای پالسما (هیپرلیپوپروتئینمی)
 -2کاهش لیپیدهای پالسما (هیپولیپوپروتئینمی)
درصورتیکه کلسترول پالسما کمتير از  111میليیگيرم در دسيیلیتير باشيد ،هیپوکلسيترولمی نامیيده ميیشيود.
اختاللهای هیپوکلسترولمی نادرند ،لذا اهمیت اپیدمیولوژی ندارند .مشکل اصلی اینگونه بیماران اختالل در جذ
ویتامینهای محلول در چربی است.
لیپوپروتئینها براساس دانسیته (و سایر خواا فیزیکی و شیمیایی) به  7گروه تقسیم میشيوند شيیلومیکرونهيا،
 ،LDL1 ،IDL3 ،VLDL2و  .HDL7الزم به ذکر است که Lp(a)6مشتقی از  LDLاست.
آپولیپوپروتئینها انواع مختلفی دارند  ،apoA ،apoB ،apoCو .apoEاین پروتئینها بهطور عميده در کبيد و در
مرتبييۀ بعييد در جييدار رودههييا سيياخته مييیشييوند .پييروتئینهييای  apoدر تعامييل بييا چنييد آنييزیم مهييم از
جمله ،LCAT8،LPL5و CETP1نقش اساسی در انتقال و متابولیسم لیپیيدها بير عهيده دارنيد LPL.در سيطح
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لومینال مویرگهای بافت ماهیچهای و بافت چربی مستقر است و دو آنزیم دیگر یعنی LCATو CETPدر پالسما
و بیشتر همراه با  HDLدر گردش هستند .اگر کیفیت و کمیت آپولیپوپروتئینها وآنزیمهای ذکر شده در یک فيرد
مطلو باشد ،حتی در صورت مصرف مقادیر فراوان چربيی ،دچيار هیپرلیپيوپروتئینمی نخواهيد شيد و بيرعکس در
فردی که یکی یا چند عدد از این آپولیپوپروتئینها یا آنزیمها اختالل داشته باشند ،حتيی در صيورت رعایيت رژیيم
غذایی کمچربی ،همچنان دچار هیپرلیپوپروتئینمی خواهد بود.
در رژیم غذایی غربی ،هر فرد روزانه بین  71تا  111گيرم چربيی دریافيت ميیکنيد .همچنيین در غيذای سياکنان
آمریکای شمالی نزدیک به  711میلیگرم کلسترول در روز موجود است .مطيابق بررسيیهيای انجيام شيده ،میيزان
مصرف کلسترول روزانه در کشور ما در مردان 171و در زنان 185میلیگرم بوده است .این در حالی است که میزان
مصرف کلسترول در بسیاری از کشورهای دنیا کمتر از 211میليیگيرم در روز اسيت ( .)2نزدیيک بيه یيک سيوم از
کلسترولی که خورده میشود جذ میشود .اسيیدهای صيفراوی کيه هيير روز از طریيق ميدفوع ،دفيع ميیشيوند،
معادل 271میلیگرم کلسترول دارند .لیپیدهای دریافتی از غذا بهصورت شیلومیکرون از مخاط روده وارد لنف شده،
از مجرای توراسیکوارد پالسما میشوند .لیپیدهای آندوژن همراه بيا کلسيترول و آپيوپروتئینهيا ) (apo B100بيه
صورت  VLDLاز کبد ترشح میشوند.
تریگلیسرید موجيود در شيیلومیکرونهيا و  VLDLتوسيط  LPLهیيدرولیز ميیشيود و بيه مصيرف بافيتهيای
محیطی(به طور عميده ماهیچيههيا و بافيت چربيی) ميیرسيد .کلسيترول جيذ شيده درنهایيت بيهصيورت«مانيده
شیلومیکرون »2به کبد می رسد و توسط کبد برداشت میشود .این کلسترول اثر فیدبک منفی بر سنتز کلسترول در
کبد دارد VLDL .در اثر از دست دادن تریگلیسریدها بهتدریج چگالتر میشيود و بيهصيورت  IDLدر ميیآیيد.
 IDLنیز با از دستدادن بیشتر تریگلیسریدها در نهایت به  LDLتبدیل میشود LDL .بهواسطۀ گیرنيدۀ LDL
،تقریب ًا توسط تمام بافتهاو سلولها میتواند برداشت شود .بیشترین گیرندۀ  LDLرا آدرنيال و گونادهيا دارنيد اميا
کبييد در مجمييوع مهمتييرین برداشييتکننييدۀ  LDLاسييت .انتقييال و متابولیسييم غیرطبیعييی شييیلومیکرونهييا و
هیپرتریگلیسریدمی بعد از غذاممکن است 3عوامل خطری برایبیماری عروق قلبيی 1باشيد HDL .توسيط ارگيان
خاصی ساخته نمیشود بلکه در پالسما از گردآمدن فسفولیپیدها و آپوپروتئینها بهوجيود ميیآیيد apoA1 .نقيش
اساسی دربه وجيود آميدن  HDLدارد .در افيرادی کيه در اثير یيک موتاسيین apoA1ترشيح نميیکننيد ،تقریبيا
هیچمقداری از  HDLوجود ندارد apoA1 .بهصورت جزیی از ساختمان  VLDLاز کبد ترشح ميیشيود .بيهنظير
می رسد در پالسما مقداری ازVLDL ،apoA1را ترک میکند و با گردآمدن فسفولیپیدها و سيایر آپيوپروتئینهيا،
قطعات  HDLدر پالسما شکل میگیرند .سازوکاری که بوسیلۀ آن  HDLجلوی آترواسکلروز را میگیرد بهخوبی
شناخته نشده است .بهنظر می رسد ترانسپورتوارونۀ کلسيترول بوسيیلۀ HDLسيازوکار اصيلی باشيدHDL .هيای
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کوچک و تهی از کلسترول HDL3 ،نامیده میشوند .کلسترول آزاد از غشای سلول به HDL3منتقل شده ،توسيط
 LCATتبدیل به کلسترول استریفیه میشود .به این ترتیب بهتدریج نوع شيناورتری ازHDLبيه نيام HDL2بيه
وجودمیآید.
روند انتقال وارونهی کلسترول به دو طریق میتواند کامل شود اول آنکه کلسترول استریفیه به لیپيوپروتئینهيایB
(VLDLو شیلومیکرون) منتقل میشود و با برداشته شدن این لیپيوپروتئینهيا توسيط کبيد ،کلسيترول بيه کبيد
بازمیگردد .دومآنکه HDL2بهطور کامل توسط کبد از پالسما برداشته شود .ثابت شده است کيه افيزایش  LDLو
نیز کاهش HDLعامل خطر آترواسکلروز عروق کرونر هستند.
هیپرتریگلیسریدمی در بیشتر موارد موجب پایین آمدن سطح  HDLدر پالسما میشود .علت این امر را بيا توجيه
بهنحوۀ شکلگیری  HDLدر پالسما میتوان توضیح داد .با این حال نشان داده شده اسيت کيه بيه محيض نرميال
شدنتریگلیسرید ،مقدار  HDLدر پالسما طبیعی نمیشود .به هير حيال ،اینکيه هیپرتيریگلیسيریدمی بيه طيور
مستقیم درآترواسکلروز نقش دارد یا تأثیر آن از طریق کاهش  HDLدر پالسما است ،هنوز مشيخص نشيده اسيت.
هیپرگلیسمی بعد ازغذا 1نیز ممکن است عامل خطر آترواسکلروز باشد .در این صورت ،انيدازهگیيری تيریگلیسيرید
ناشتا ممکن است در ارزیابی عوامل خطر اطمینانبخش نباشد(.)1
عوامل سببشناسی
افزایش یک یا چند نوع لیپوپروتئین پالسما در بیشتر موارد ناشی از تأثیر زیادی وزن ،رژیييم غذایی حياوی چربيی
اشباعشده به مقدار فراوان و شیوۀ زندگی بدون حرکت (پشت میزنشینی) در یک زمینۀ ژنتیکی مساعد است .انيواع
مختلفهیپرلیپوپروتئینمی در مجموع به  7گروه تقسیم میشوند (جدول .)1
جدول  -1انواع هیپرلیپوپروتئینمی
نوع

سطوح افزایش یافته ليپوپروتئين

ليپيدهای افزایش یافته

1
2a
2b
3
1
7

شیلومیکرونها

تریگلیسرید
کلسترول
کلسترول و تریگلیسرید
کلسترول و تریگلیسرید
تریگلیسرید
کلسترول و تریگلیسرید

LDL
VLDLو LDL
شیلومیکرون و باقیماندهیVLDL
VLDL
VLDLو شیلومیکرونها

Postprandial hyperglycemia
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هریک از این انواع پنجگانه میتواند اولیه یا ثانویه باشد.علت هیپرلیپوپروتئینمیهای اولیه در اکثر ميوارد ناشيناخته
است و ناشی از تداخل عوامل مختلف ژنتیکی ،تغذیهای ومحیطی است .از این رو این ميوارد را هیپرلیپيوپروتئینمی
چندژنی1میگویند .از میان موارد شناختهشدۀهیپرلیپوپروتئینمیهيای اولیيه ،مهمتيرین آنهيا FCHL2اسيت .ایين
اختالل الگوی وراثتی اتوزومال غالب دارد.شیوع این بیماری در میان آمریکاییان بین 1/7تا  1درصيد اسيت .تظياهر
هیپرلیپوپروتئینمی میتواند به صورت هریک ازگروههيای  2b ،2aو 1باشيد .ميوارد دیگير شيامل هیپرکلسيترولمی
خييانوادگی ،نقييص خييانوادگی  ،apoB100هیپرتييریگلیسييریدمی خييانوادگی ،کمبييود خييانوادگی  ،LPLکمبييود
خانوادگی ،apoCIIو دیسبتالیپوپروتئینمی است که هر کدام شیوع بسيیار کميی دارنيد .هیپرلیپيوپروتئینمیهيای
ثانویه در زمینهی بیماریها یا سایر اختاللهای بالینی بروز میکنند .ایين ميوارد بيهطيور عميدهعبارتنيد از دیابيت
ملیتوس (بیشتر نوع  ،)1مصرف الکل (بیشتر نيوع  ،)1و قيراهيای پیشيگیری از بيارداری (بیشيتر نيوع  .)1سيایر
مواردقابل ذکر عبارتند از هیپوتیروئیدیسم ،بیاشتهایی عصبی ،3سيندرم کوشيینگ و مصيرف گلوکوکورتیکوئیيدها،
سندرمنفروتیک ،هپاتیتها ،و برخی اختاللهای ایمنیشناختی(.)2
اپیدمیولوژی توصیفی
اهمیت هیپرلیپوپروتئینمی بیشتر بهعلت نقش عمدهای است که در ایجاد بیمياری عيروق قلبيی دارد .همچنيین از
آنجا که درصد قابل مالحظهای از سکتههای مغيزی ناشيی از آترواسيکلروز اسيت ،از ایين نظير نیيز اهمیيت دارنيد.
هیپرتریگلیسریدمی بیشتر از 1111 mg/dLمیتواند باعث بروز حملههای مکرر پانکراتیت حاد گردد .آترواسکلروز از
دورانکودکی آغاز میشود ،بهطوریکه ضایعههای اولیه «رگۀ چربی»1را حتی در کودکان نیز میتوان در محلهيای
مساعد (دو شاخه شدن عروق) مشاهده کرد(.)3
لیپوپروتئینها و از همه مهمتر  LDLپيس از رسيو در فضيای بيینسيلولی اینتیميا توسيط درشيتخوارهای زیير
آندوتلیومبرداشته میشود و به این ترتیب سلولهای فومی7ي که ابتداییترین ضایعهی سلولی در آترواسکلروز اسيت
به وجود میآید .پیشرفت آترواسکلروز درافراد مختلف متفاوت است .قبل از یائسگی در زنها کندتر از مردان اسيت،
اما پس از یائسگیدر زنان سرعت بیشتری مییابد .بهطورکلی آترواسکلروز در مردان تا  17سالگی و در زنها تيا 77
سالگی به حدی پیشرفت میکندکه احتمال بروز بیماری عروق کرونر قابل توجه میشود.
مطالعات جمعیتی متعددی رابطۀ بین سطح چربی خيون و بیمياری عيروق کرونير را نشيان داده اسيت .مهمتيرین
اینبررسیها عبارتند از ()1
 -1مطالعۀ فرامینگهام این مطالعه یکی از اولین مطالعيات آینيدهنگير بيود کيه روی سياکنان فرامینگهيام (واقيع
درشمال ماساچوست) انجام شد .این مطالعه ارتباط قوی بین سطح کلسترول پالسما و خطير بیمياری عيروق
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قلبی را نشان داد .همچنین در افرادی که  HDLپایینی داشتند ،بین سطح تریگلیسرید پالسيما و بیمياری
عروق قلبی رابطهای قوی پیدا شد.
 -2مطالعۀ آیندهنگر استکهلم در این مطالعه که روی  3186فرد و بهطور آیندهنگر به مدت  11/7سال به طيول
انجامید ،تأثیر هیپرپروتئینمی در بیماری عروق قلبيی بررسيی شيد .هير چنيد مطالعيۀ فرامینگهيام نتوانسيت
رابطهایمستقل بین هیپرتریگلیسریدمی و بیماری عيروق قلبيی نشيان دهيد ،در ایين مطالعيه رابطيۀ بيین
هیپرتریگلیسریدمی وبیماری عروق قلبی حتی از رابطۀ هیپرکلسترولمی هم قویتير بيود .عليت ایين تفياوت
میتواند مربوط به نژاد و ویژگیهایفردی و جغرافیایی باشد.
 -3کارآزمييایی مداخلييهای چنييد عامييل خطيير 1ایيين مطالعييه روی بييیش از  311/111نفيير انجييام شييد .در ایيين
مطالعهعوامل خطر مختلف بیماری عروق قلبی از جمليه هیپرلیپيوپروتئینمی بررسيی و مطيابق نميای -1-5
رابطهی مستقیمی بینکلسترول سرم و مرگ ناشی از بیماری عروق قلبی نشان داده شد.
 -1در بررسی جدیدی در مطالعه قند و لیپیيد تهيران) (TLGSکيه روی  2611ایرانيی بياالی  71سيال بيدون
بیماری قلبی عروقی صورت گرفت ،طی پیگیری  5ساله ،بین سيطح سيرمی کلسيترول تيام ،تيری گلیسيرید،
 LDLو  non-HDLبا بروز بیماری قلبی عروقی ،ارتباط مستقیم نشان داده شد (.)7
در نمودار  1متوسط غلظت کلسترول در مردم کشورهای مختلف جهان نشان داده شده است .همانطورکه مشاهده
میشود ،در کشور فنالند متوسط کلسترول خون افراد  ،261 mg/dLولی در ژاپن  161 mg/dLاست.
مطالعات نشان دادهاند که حداکثر مرگ و میر از بیماریهای قلبی ي عروقی در کشور فنالند و حيداقل ميرگ و میير
در ژاپناست که با مقادیر غلظت کلسترول آنها نسبت مستقیم دارد .بيا ایين حيال ،نسيبت مسيتقیم بيین متوسيط
کلسترول جمعیت ومیزان مرگ و میر از بیماری عروق کرونر همه جا مشاهده نمیشود .برای مثال ،با آنکه متوسيط
کلسترول در نیوزلند کمتر ازسوئد بوده است ،ولی میزان مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونر در نیوزلند بسيیار
بیشتر از سوئد است .علت اینامر میتواند مربوط به تفاوت توزیع میان دو کشور باشد.
شیوع دیسلیپیدمی در ایران
در مطالعهای در سال  1352روی 2133فرد باالی  31سال ساکن اسالمشهر در اسيتان تهيران ،میيانگین وانحيراف
معیار تریگلیسرید 288±155mg/dLگزارش شد و مردان در مقایسه با زنان ،دارای تریگلیسيرید بياالتری بودنيد.
میزان تریگلیسرید در  13/2%افراد جامعۀ مورد بررسی (ميردان 15/7%و زنيان )11/1%بیشيتر از  211 mg/dLبيود.
میانگین وانحراف معیار کلسترول  238±76 mg/dLو غلظت آن در 12/5%افيراد جامعيۀ ميورد بررسيی (ميردان%
 11/1و زنان  )13/5%بیش از 235 mg/dLبود 51/5 % .افراد مورد بررسی دارای کلسترول بیشتر از211mg/dLبودنيد.
غلظت کلسترول وتریگلیسرید خون با پیشرفت سن فزونی نشان ميیداد ،وليی در ششيمین دهيۀ زنيدگی غلظيت
تریگلیسرید کاهش پیدامیکرد .بین نمایۀ تودۀ بدن و غلظت کلسترول و نیز نمایۀ تودۀ بدن و میزان تریگلیسرید
ارتباط مستقیم معنیداریمشاهده شد(.)6
)Multiple risk factor intervention trial (MRFIT
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نمودار  -1متوسط غلظت کلسترول سرم در مردم کشورهای مختلف جهان
در مطالعۀ دیگری که در سال  1357روی  1555فرد باالی  31سال ساکن روستاهای زنجان انجيام گرفيت ،میيزان
تييریگلیسييرید مسيياوی یييا بیشييتر از211mg/dLدر 21/7 %افييراد مييورد مطالعييه مشييهود بييود کييه 2/2 %آنهييا
میزان تری گلیسرید باالی 711mg/dLداشتند( .)5میانگین تریگلیسرید خون در افراد دیابتی  223±58و در افراد
با  238±112mg/dL ،IGTبود که در مقایسه با مقدار آن در افراد سيالم 183±61mg/dLافيزایش معنيیداری را
نشان میدهد .شیوع هیپرتریگلیسریدمی در افراد دیابتی 31/7 %و در افراد با  71 %،IGTبيود 5/5% .دیيابتیهيا و
 5/2%افراد  IGTدارای تریگلیسرید باالی  711mg/dLبودند .شیوع هیپرتریگلیسریدمی در افراد سالم 23 %بيود و
در 1/6 %مواردمقادیر باالی  711mg/dLرا نشان میداد .شيیوع دیابيتدر افيراد بيا هیپرتيریگلیسيیریدمی 1/7%ودر
افراد 6/8% ،IGTبود که  1/7برابر شیوع دیابت در افراد با تریگلیسیرید طبیعی اسيت .در هير سيه گيروه دیيابتی،
 ،IGTو سالم شیوع هیپرتریگلیسریدمی در زنان بیش از مردان بود.
غلظت کلسترول خون در  17%افراد مورد مطالعه باالی235mg/dLو شیوع آن در زنان بیشتر از مردان بود .میيانگین
کلسترول در افراد دیابتی ، IGT،و سالم بهترتیب  ،218±11 ،216±36و  155±72میلیگرم در دسیلیتر بود
که این مقادیر در افراد دیابتی و در افراد دچار  IGTباالتر از افراد طبیعيی اسيت .شيیوعهیپرکلسيترولمی در افيراد
دیابتی  25%یعنی حدود  1/1برابر افراد سالم با شیوع 15%است ولی بین شيیوعهیپرکلسيترولمی در افيراد بياIGT
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()21%و افراد سالم تفاوت معنیداری مشاهده نشد .شیوع هیپرکلسترولمی در افراد دیابتیو  IGTدر مردان بیش از
زنان مشاهده شد ،ولی درگروه سالم شیوع هیپرکلسترولمی در زنان ،بیش از مردان بود.
در بررسی دیگری که در  2517نفر افراد باالی  31سال در روستاهای تهران انجام شد ،میزان تيریگلیسيرید بياالتر
از211mg/dLدر  ،33%کلسترول باالتر از 211mg/dLدر17/1 %افراد دیيده شيد 11% .افيراد دارای  HDLکلسيترول
کمتر از 37و  13%افراد دارای  HDLکلسترول باالتر از 161mg/dLبودنيد .نسيبت  LDL/HDLبیشيتر از  7در11/3%
افراد وجود داشت(.)8
در فاز دوم مطالعۀ فشار خون مرکز تحقیقات قلب و عيروق دانشيگاه عليوم پزشيکی تهيران در سيال1351-51روی
 2531نفيير فييرد بييالغ سيياکن تهييران 28/2% ،افييراد ،کلسييترول بييیش از 211mg/dLداشييتند و 31/2 %افييراد،
کلسترول211-211mg/dLداشتند 18 % .افراد LDLبیشتر از  161mg/dLو 37/5%افراد 131LDL،تيا 175mg/dL
داشتند 36/6% .افراد ،دارای یکی یا هر دو شرایط کلسترول تام باال و یا  HDLپایین بودند (.)5
در مطالعۀ دیگری روی  2183نفر از کارکنان شرکت ملی نفت ایران ،متوسط کلسترول 227±31mg/dLگزارش شد
و  72/2%افراد تحت مطالعه کلسترول بیش از221mg/dLداشتند که از این افراد 51/6 %آنها از وضعیت چربيیهيای
خون خود بیاطالع بودند( .)11در مطالعهای که در سالهيای  1352-53روی  3187نفير از افيراد سياکن اصيفهان
انجام گرفت ،شیوع هیپرکلسترولمی  33%و شیوع هیپرتریگلیسریدمی 13%گزارش شد (.)11
در مطالعۀ قليب سيالم تهيران کيه روی  2113فيرد  37تيا  67سيال تهرانيی صيورت گرفيت ،متوسيط کلسيترول،
تریگلیسرید LDL ،و HDLسرم ،بيهترتیيب عبيارت بيود از ،125/5 ،151 ،217و .71/5mg/dLکلسيترول تيام در
 62/1%افراد بیش از 211mg/dLو در  21/3%افراد بیش از211mg/dLبود .شيیوع کيل دیيسلیپیيدمی  61%گيزارش
شد( .)12خالصهای از مطالعات در جدول  2آورده شده و نشاندهنده شیوع قابل توجه ابعاد مختلف دیسلیپیيدمی
درجامعهی ماست.
«مطالعه قند و لیپید تهران» پژوهشی است که بهمنظور تعیيین عواميل خطيرزای آترواسيکلروز در میيان جمعیيت
شهری تهران ،ارتقای میزانهای مبتنی بر جمعیت با هدف ایجاد تغییر در شیوهی زندگی مردم و پیشگیری روند رو
به رشد دیابت شیرین و دیسلیپیدمی طراحی گردیده است ( .)11،13این مطالعه بر پایيۀ «ميدلهيای پیشينهادی
 WHOدر ارزیابی پرسشنامهای »1برای دیابت و دیگر بیماریهای غیرقابيل انتقيال و همچنيین پروتکيل WHO-
 MONICAبرای ارزیابی جمعیت طراحی شده است ( .)17طراحی این پيژوهش شيامل دو قسيمت (فياز) اصيلی
است .فاز اول ،یک مطالعۀ مقطعی تعیین شيیوع عواميل خطيرزای بیمياری هيای قلبيی -عروقيی اسيت و فياز دوم
مطالعهای همگروهی و مداخلهگر 2است که برای  21سال آینده طراحی شده است .در این مطالعه ،بیش از 17111
شهروند باالی  3سال با روش نمونهگیری خوشهای طبقهبنيدیشيده از منطقيۀ  13شيهری انتخيا و وارد مطالعيه
شدهاند (تهران دارای  22منطقۀ شهری و طبق سرشماری سال  1357دارای  6/5میلیون شهروند بود).

WHO-recommended model for field survey
Cohort and prospective interventional
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جدول  -2شیوع اختاللهای چربی خون در مطالعههای اپیدمیولوژیک ایران
غلظت

سال جمعیت محل
بررسی بررسی بررسی

تعداد
نمونه

غلظت
کلسترول
تریگلیسرید تریگلیسرید
سرم درصدشیوعکلسترول سرم
بیش از
سن
mg
mg
mg
mg
افراد ( ) /dLبیشاز ) /dL( 211 /dL
 211 /dLمأخذ
(کل)

 1352شهری اسالمشهر 2132
 1353روستایی تهران 2517
 1353شهری اصفهان 2211
 1357روستایی زنجان 1555
تهران 2113
 1356شهری

>31
>31
>15
>31
 37تا
67

238±76
156±17
---215±61
217±16

زنان مردان کل
13/5
--35/3
15
---

11/1
--27/3
12
---

12/5
17/1
33
17
21/3

(کل)
228 ±155
151±171
---217±86
151±121

درصد شیوع

زنان مردان کل
11/1
--13/1
25
---

15/7
--16/
21
---

13/2
32/8
11/8
21/7
---

7
5
11
6
8

دلیل عمدۀ انتخا منطقۀ  13این بود که ساکنان آن نسبت به دیگر مناطق شهر تهيران ،تغییير محيل زنيدگی یيا
مهاجرت نداشتند و پراکندگی سنی جمعیت در منطقۀ  ،13مشابه پراکندگی کل جمعیت شهر تهران بود .از تمامی
افراد ،هر سه سال یک بار شرح حال اخذ و معاینه بالینی شامل اندازهگیيری قيد ،وزن ،فشيارخون ،دور کمير ،و دور
باسن طبق استانداردها به عمل میآمد .در افراد باالی  21سال آزمون تحمل گلوکز و نوار قلبی انجيام ميیشيود .در
تمامی افراد ،نمونۀ خونی پيس از  12سياعت ناشيتا اخيذ شيده ،سيطح سيرمی گليوکز ،لیپیيدها و لیپيوپروتئینهيا
اندازهگیری میشود .بررسی اولیه بین بهمن  1355تا مرداد  1381انجام گرفت( .)16برای تعریيف میيزان لیپیيدها
بهصورت زیر عمل شد توزیع صدک نود و پنجم کلسترول تام ،LDL-C ،و تریگلیسرید بهعنيوان حيد نصيا  1در
کودکان و نوجوانان برای تعیین موضوعات سطوح مختلف خطرات ابتال به بیماریهای قلبی ي عروقی اسيتفاده شيد.
صدک پنجم غلظت  HDL-Cسرم در کل جمعیت کودکان و نوجوانان در هر گروه سنی و برحسب جنس بهعنوان
حد نصا برای سطوح کم  HDL-Cاستفاده شد( .)15در بزرگساالن سطح مطلو بيرای کلسيترول تيام کمتير از
 211mg/dLتعیین شد .میزان متوسط خطر بین  211-235mg/dLو میزان خطرزایی بياالی آن  161mg/dLو بیشيتر
تعیین شد .سطح مطلو تریگلیسرید ،کمتر از  ، 211mg/dLمیزان خطرزایيی متوسيط  211-111mg/dLو میيزان
خطرزایی باال 111mg/dL ،و بیشتر در نظر گرفته شده است .عالوه بر این ،میيزان خطرزایيی  HDL-Cدر  3سيطح
بیان شد کمتر از  ،37بین  37-75و  61میلیگرم در دسیلیتر و بیشتر از آن( .)15،18یافتههای مرحلۀ اول طيرح
قند و لیپید تهران در جدول  3آورده شده است.

Cut-point

1
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جدول  -3غلظت لیپوپروتئینها در جمعیت باالی  21سال ،مطالعۀ قند و لیپید تهران

متغیر
تریگلیسرید ()mg/dL
کلسترول )mg/dL( HDL
کلسترول )mg/dL( LDL
تریگلیسرید ()mg/dL

مردان

زنان

مقدار
انحراف معیار  ±میانگین
صدک 57

مقدار
انحراف معیار  ±میانگین
صدک 57

212±11
35±5
131±36
162±58

252
76
151
323

211±15
17±11
137±11
115±56

253
63
216
317

صدک پنجم غلظت کلسترول  HDLدر مردان و زنان به ترتیب  27و  28میلی گرم در دسی لیتر بود.

میانگین سطح کلسترول تام در بزرگساالن باالی  21سال ،در مردان  212±11و در زنيان  211±15میليیگيرم در
دسی لیتر و بهطور معنی داری در زنان بیشتر از مردان بود .این مطالعه نشيان داد کيه 23/6%از افيراد بيالغ تهرانيی
سطح کلسترول باالیی دارند 31% ،در مرز بودند و  17/1%از سطح مطلو کلسترول برخوردار بودند (جيدول  .)1در
این مطالعه شیوع هیپرکلسترولمی در زنان بیشتر از مردان بود ( 26/5%در مقابيل  .)15/3%میيانگین سيطح HDL
کلسترول در بزرگساالن ،در مردان  35±5و در زنان  17±11میلیگرم در دسیلیتر بود 32% .ميردان و  13%زنيان
مورد مطالعه دارای سطح پایین کلسترول  HDLبودند 22/8% .بزرگساالن کلسترول  LDLباال داشتند 25/5% ،در
مرز بودند و  15/7%از کلسترول  LDLمطلو برخوردار بودند .میانگین سطح کلسيترول  LDLدر زنيان بياالتر از
مردان بود ( 137±11در مقابل  131±36میلیگرم در دسیلیتر) .میانگین سطح تریگلیسرید بيهطيور معنيیداری
در مردان بیشتر از زنان بود ( 162±58در مقابل  115±56میلیگرم در دسيیلیتير) 17/3% .ميردان و  3/1%زنيان
سطح تریگلیسرید بیشتر از  111میلیگرم در دسیلیتر داشتند(.)21
در مطالعه ای جدید ،سیر تغییرات اجزای مختلف لیپیدهای سرم و سیر شیوع دیس لیپیدمی در جمعیت بياالی 21
سال ایرانی ،مورد بررسی قرار گرفت .در نتایج این مطالعه ،علیرغم افزایش نمایه تيوده بيدنی ،کياهش قابيل توجيه
سطح سرمی کلسترول تام ،تریگلیسرید LDL ،و  non-HDLدر طول  11سال پیگیيری و افيزایش قابيل توجيه
سطح سرمی  HDLمشاهده شد که این یافتهها به دنبال حذف افراد مصيرفکننيده داروهيای کاهنيده لیپیيد نیيز
تغییری نکرد .همچنین ،شیوع هیپرکلسترولمی (سطح کلسترول باالی  211میليیگيرم در دسيیلیتير) ،هیپرتيری
گلیسریدمی (سطح تریگلیسرید باالی  211میلیگرم در دسیلیتر) و  HDLپایین خون (کمتر از  11میلیگرم در
دسیلیتر) در طول مطالعه ،کاهش معنیداری نشان داد .شیوع هیپرکلسترولمی در مردان ،از  18/1%بيه  5/1%و در
زنان ،از  21/7%به  11/1%کاهش یافت .شیوع هیپرتيری گلیسيریدمی در ميردان از 33/5%بيه 26/7%و در زنيان از
 26/6%به 21/5%تقلیل یافت .درصد  HDLپایین سرم نیز در مردان از  51بيه  73/6و در زنيان ،از  17/1بيه 26/7
کاهش یافت (.)21
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جدول  -4شیوع اختاللهای چربی خون در جمعیت باالی  21سال تهرانی ،مطالعه قند و لیپید تهران

عامل خطرساز
هیپرکلسترولمی
 LDL-Cباال
 HDL-Cپایین
هیپرتریگلیسیریدمی

مردان

زنان

کل

(فاصله اطمينان )%95

(فاصله اطمينان )%95

(فاصله اطمينان )%95

درصد
(15/3 )8/1-21/7
(15/8 )18/6-21/1
(32/1 )31/6-33/1
(7/3 )1/6-6/1

درصد
(26/5 )27/6-25/8
(21/5 )23/8-26/1
(13/3 )12/1-11/2
(3/1 )2/5-3/5

درصد
(23/6 )22/8-21/1
(22/8 )22/1-23/6
(21/1 )21/3-21/5
(1/2 )3/8-1/6

٭ تعداد افراد مورد مطالعه در هر ردیف از مردان بین  3851تا  1316نفر و در زنان بین  7375تا  7862نفر متغیر بود.

در مرحله اول مطالعه قند و لیپید تهران ،صيدک نيود و پينجم کلسيترول تيام در کودکيان و نوجوانيان ،در پسيرها
 217-226 mg/dLو در دخترها  223-225 mg/dLبود .میانگین سيطح کلسيترول تيام در پسيرها  166±33و در
دخترها  152±32میلیگرم در دسیلیتير بيود (اخيتالف معنيی دار) .میيانگین سيطح کلسيترول  LDLدر پسيرها
 112±25و در دخترها  116±28میلیگرم در دسیلیتر اندازهگیری شد (اختالف معنيیدار)( .)11میيانگین سيطح
کلسترول  HDLبه ترتیب در پسرها و دخترها  11±11و  11±11میلیگرم در دسی بود کيه ایين اعيداد از نظير
آماری اختالف معنیداری نداشيتند .میيانگین سيطح تيریگلیسيرید در پسيرها  113±61و در دخترهيا 116±71
میلیگيرم در دسيیلیتير محاسيبه شيد (اخيتالف معنيی دار) .درصيد قابيل تيوجهی از کودکيان و نوجوانيان دارای
دیسلیپیدمی بودند (جدول .)7
نمودار  2و  3روند تغییرات لیپیدهای سرم در زنان و مردان طی جهار مرحله بررسی مطالعيه قنيد و لیپیيد تهيران،
فاصله هر مرحله با مرحله بعد حدود  3سال است ،را نشان می دهد .همان طور که دیيده ميی شيود طيی  12سيال
پیگیری ،میانگین غلظت کلسترول تام ،تری گلیسیرید و  LDLکلسترول کاهش و غلظت  HDLکلسترول افزایش
یافته است .این تغییرات به احتمال زیاد به دلیل برنامههای موثر کشوری برای کاهش مصرف روغن جامد و افزایش
مصرف روغن مایع است .مصرف استاتینها نیز ممکن است در این تغییرات موثر باشند .نتایج این مطالعه نشان داد
که ایرانیان مانند ساکنان سایر کشورهای در حال توسعه در معرض تغییرات سریع در شیوۀ زندگی خود هستند که
این امر بهدلیل افزایش توان دستیابی به غذا و افزایش مصرف غذاهای حاوی چربی بياال و کياهش فعالیيت فیزیکيی
است( .)22ممکن است در آینده ای نزدیک ،این تغییرات به افزایش شيیوع چياقی ،کيمتحرکيی ،پرفشياری خيون و
دیس لیپوپروتئینمی کمک کنند و در نتیجه سبب باالتر رفتن بیشتر میزان شيیوع نياتوانی و ميرگ و میير ناشيی از
بیماری قلبی -عروقی گردند .به بیان دیگر ،شیوع کم عوامل ضد آتروژنیک 1مثل  HDL-Cدر جمعیت کشيور ميا،
بیشتر از میزان گزارش شده در سایر کشورهاست( .)15این امر ممکن است عاملی کمککننيده بيرای تسيریع ایين
Anti-atherogenic

1
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روند باشد .میزان کم  HDL-Cدر کشورهای توسعهیافته ،عامل خطرزایی برای بیماریهای قلبی -عروقيی محسيو
میشود و معموالً با میزان چربی دریافتی اشباعشدۀ بياال در ارتبياط اسيت ( .)23همچنيین میيزان  HDL-Cکيم،
ممکن است با کم بودن فعالیت بدنی نیز در ارتباط باشد( LDL-C .)21به عنوان یک لیپوپروتئین آتروژنیک مهيم
و اصلی شناخته شده است( .)26کاهش معنيیدار در ميرگ و میير ناشيی از بیمياریهيای عيروق قلبيی بيه دنبيال
درمانهایی ظاهر شده که میزان  LDL-Cو کلسترول تام را کياهش دادهانيد ( .)27-25متاآنيالیز کارآزمياییهيای
بالینی مربوط به اثربخشی و عوارض درمان با شدت بیشتر استاتینها در مقایسه با درمانهای با شدت کمتر ،نشيان
داد که کاهش هر چه بیشتر سطح  LDLسرم ،با کاهش معنیدار بروز حمله قلبيی کشينده و غیرکشينده وکياهش
بروز سکتههای ایسکمیک مغزی ،همراه است (.)28
٭

جدول  -5شیوع اختاللهای چربی خون در کودکان و نوجوانان  3-15سالهتهرانی ،مطالعۀ قند ولیپید تهران

عوامل خطرساز

مذکر

مونث

کل

درصد (فاصله اطمینان
)%57

درصد (فاصله اطمینان
)%57

درصد (فاصله اطمینان
)%57

(7/1 )1/1-6/1
هیپرکلسترولمی
(1/5 )1/1-7/8
 LDL-Cباال
(11/2 )8/5-11/7
 HDL-Cپایین
هیپرتریگلیسیریدمی (7/1 )1/1-7/5
*

(7/1 )1/2-6/1
(1/5 )1/1-7/8
(6/6 )7/6-5/6
(7/1 )1/2-6/1

(7/1 )1/1-7/8
(1/5 )1/3-7/7
(8/3 )5/7-5/1
(7/1 )1/1-7/6

تعداد افراد مورد مطالعه در هر ردیف در پسران بین  2111تا  2161نفر و در دختران بین  2265تا  2266نفر متغیر
بود.هیپرکلسترولمی کلسترول تام ≤ صدک  57هر گروه سنی LDL-C ،باال  ≥LDL-Cصدک  57هر گروه سنیHDL-C ،
پایین  <HDL-Cصدک  57هر گروه سنی ،هیپرتریگلیسیریدمی تریگلیسرید ≥ صدک  57هر گروه سنی

سطح  LDL-Cتا حد زیادی بر سطح کلسترول تام اثر میگيذارد ،زیيرا بيهطيور طبیعيی  57%از کلسيترول تيام را
 LDL-Cتشکیل میدهد .متوسط سطح  LDL-Cدر جمعیت تهران باالتر از سطح توصیهشده بيرای زنيان (137
میلیگرم در دسی لیتر) است .این رقم حتی در مقایسه با مطالعه ای که در کشور عربستان سيعودی صيورت گرفتيه
است ،بیشتر است( .)25شیوع کلسترول  161 mg/dL≥ LDLدر این پژوهش بهطيور متوسيط بياالتر از مقيادیر بيه
دست آمده در کانادا( )15و هند( )31است ،اما از مقادیر گيزارش شيده در عربسيتان سيعودی پيایینتير اسيت .اثير
نامطلو چاقی و اضافه وزن بر بیماریهای قلبی ي عروقی در کودکان و نوجوانان و افراد بالغ نشان داده شده اسيت.
بیش از  61%از بزرگساالن در پژوهش حاضر ،چاق بوده یا اضافه وزن داشتند .بهعيالوه ،بيیش از  15%از کودکيان و
نوجوانان در این تحقیق ،از چاقی یا اضافه وزن رنج می برند .میزان باالی متوسيط انيرژی دریيافتی و درصيد انيرژی
دریافتی از چربی ممکن است دلیلی برای این شیوع باالی چاقی و اضافه وزن در این پژوهش باشد .ایين امير نشيان
می دهد اگر این جمعیت ،تغییری در رژیم غذایی و افزایش فعالیت فیزیکی خود ندهند ،درصد باالیی از بزرگسياالن
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دچار افزایش لیپوپروتئین ،پرفشاری خون ،و سایر عوامل خطرزای بیماریهای قلبی  -عروقی میشوند .شیوع چاقی
در این مطالعه تقریباً مشابه آن چیزی است که در مطالعۀ بوگالوزا و کاردیا بر روی کودکان و بزرگسياالن بيهدسيت
آمده است( .)32،31مطالعۀ قند و لیپید تهران نشان میدهد که بهدلیل افزایش آگاهی عمومی از طریق رسيانههيا و
نیز تمهیدات دولت برای کاهش تولید و مصرف روغنهای جامد ،تغییرات کميی غلظيت در لیپیيدهای سيرم ایجياد
شده است اما هنوز درصد قابل توجهی از جامعۀ مورد بررسی دچار دیسلیپیدمی هستند.

نمودار  -2روند تغییرات اجزای مختلف چربی های خون در  1مرحله بررسی مطالعه قند و لیپید تهران در زنان
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نمودار  -3روند تغییرات اجزای مختلف چربی های خون در  1مرحله بررسی مطالعه قند و لیپید تهران در مردان
گزارش کشوری :مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ،درميان و آميوزش پزشيکی در سيال  ،1383بررسيی
عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در سراسر کشور را انجام داد( .)33در این بررسی بيیش از  85111نفير در سيطح
کشور در  7گروه سنی ده ساله از  21تا  61سالگی و به تعداد برابر زن و مرد اندازهگیری تن سنجی ،فشيار خيون و
آزمون سطح گلوکز و چربیهای خون بهعمل آمد .اندازهگیریهای سرمی در آزمایشگاههای مختليف اسيتانی انجيام
گرفت .در این بررسی میانگین کلسترول سرم در مردها  157و در زنها  211mg/dLبود 76/3% .کلسترول کمتير از
 28/6% ،211کلسترول بین  235-211و  17/1%کلسيترول مسياوی یيا بیشيتر از  211میليیگيرم در دسيیلیتير
داشتند .نتایج اندازهگیری تریگلیسرید ،کلسترول  HDLو کلسترول  LDLمنتشر نشده است.
پیشگیری و کنترل
سطوح پیشگیری عبارتند از پیشگیری ابتدایی ،پیشگیری سطح اول ،پیشگیری سطح دوم و پیشگیری سطح سوم.
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پیشگیری ابتدایی
پیشگیری ابتدایی ،تازهترین مرحلۀ شناخته شده است که شناسایی آن در اثر پیشرفت دانش اپیدمیولوژی در ميورد
بیماریهایعروق قلبی بوده اسيت .هيدف پیشيگیری ابتيدایی جليوگیری از ظهيور و برقيراری الگوهيای اجتمياعی،
اقتصادی و فرهنگی مضر برای سالمتی است .علت اصلی و زمینهای بیماری عروق قلبی عبارت است از رژیم غيذایی
حاوی مقادیر باالیی از چربی اشباع شده و پیشگیری ابتدایی اقدامهایی است که برای از میان برداشيتن ایين عليت
اصلی  ،برای مثال وضع قوانینی که جلوی تولید یا واردات روغنهای حاوی چربی اشباع شده را بگیرد.
پیشگیری سطح اول
در سال  1581کلینیک تحقیقات لیپید برای اولین بياری ثابيت کيرد کيه پيایین آوردن لیپيوپروتئینهيای پالسيما
میتواند بهگونهای قابل توجه از ابتال به بیماریهای عروقکرونر قلب ) 1(CADپیشگیری کند ( .)13این نتيایج بيه
تشکیل برنامهی مليی آميوزش کلسيترول2منتهيی شيد .اوليین پیشينهاد بيرای درميان و کنتيرلهیپرکلسيترولمی
توسط ATP-I3در سال  1588ارایه شد .پس از آن انفجاری از اطالعات در مورد درمان و کنترل هیپرکلسيترولمی
به وجود آمد کيه بيه  ATP-IIو سيپس  III ATP-انجامیيد .تيداخل اولیيه در حيال حاضير ،تغذیيه درميانی و
تداخلثانویه دارو درمانی است.
غربالگری :طبق توصیۀ ،NCEP ATP-IIIاندازهگیری سطح پالسمای کلسترول ،تریگلیسيرید ،و  HDL-Cدر
یک نمونه خون پس از  12ساعت ناشتایی برای همۀ افراد باالی  21سال توصیه میشود .میزان  LDL-Cاز فرمول
زیر محاسبه میشود که به نام فرمول فریدوالد مشهور است.
)LDL-C = TC – (HDL-C) – (TG ÷ 5
 TCکلسترول تام؛  TGتریگلسیرید
این معادله از آنجا صحت مییابد که نسبت کلسترول موجود در  VLDLبه تریگلیسيرید نزدیيک بيه یيک پينجم
است .البته به شرطی که TG<111mg/dLباشد ،چون در مقادیر باالتر این نسبت صيحت نخواهيد داشيت .بنيابراین
وقتی میتوان معادلۀ فوق را بهکار برد که میزان تریگلیسرید از 111 mg/dLبیشتر نباشد .در غیر این صورت LDL
باید بهطورمستقیم اندازهگیری شود.
اگر  LDLکمتر از ( 131mg/dLدر صورت عدم ابتالی فرد به بیماریهای عروق قلبی یا معادلهای آن) باشد ،هيی
اقدامی الزم نیست ،اما اگر از 131mg/dLبیشتر باشد ،باید همۀ عوامل خطر مثبت و منفی برایبیمياریهيای عيروق
قلبی بررسی شوند (جدول  .)6دیابت ،بیماری شریانهای محیطی و شریان کاروتید ،آنوریسم آئورت شکمی و خطير
 11ساله بیشتر از  21درصد برای حوادث قلبی عروقی بر اساس تخمینگير فرامینگهيام ،جيز معيادلهيای بیمياری
کرونری قلب ،محسو میشوند.
1

Coronary Artery Disease
)National Cholesterol Education Program (NCEP
3
Adult Treatment Ponel I
2
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جدول  -6عوامل خطر بیماری عروق کرونر قلب)(CAD
مثبت
پرفشاری خون
استعمال سیگار
11mg/dL<HDL
سابقۀ خانوادگی از بیماریهای عروق قلبی زودرس
مرد سن باالی  17سال
زن سن باالی  77سال

منفی
HDLبیشتر از 61mg/dL

برای مثال کسی که سابقۀ دیابت و پرفشاری خون دارد ،دارای  2عامل خطر است .اما اگر همین فيردHDLبیشيتر
از 61mg/dLداشته باشد ،تعداد عوامل خطرش  2+)-1(=1میشود .اگر عوامل خطر فرد کمتر از  2باشيد ،پیشيگیری
اولیه آن است که LDLبه کمتر  161mg/dLکاهش یابد .برای فاصلۀ 131mg/dLتا  ،161رژیم درمانی سيبک (قيدم
 )1کافی است .اگر LDL< 151mg/dLباشد ،برای پایین آوردن آن به سطح کمتر از131mg/dLرژیم درمانی (تغذیيه
درمانی) کافی نیست و دارودرمانی هم نیاز است ،اما برای فاصلۀ161تا  ،151mg/dLتغذیه درمانی بهتنهایی میتوانيد
نتیجۀ مطلو رافراهم آورد.
mg
اگر عوامل خطر فرد  2یا بیشتر از  2باشد ،پیشگیری اولیه آن است که  LDLبيه کمتير از  131 /dLتقلیيل داده
شود .شروع دارو درمانی ،درصورتی که خطر  11ساله حوادث قلبی عروقی بر اساس تخمینگر فرامینگهام ،کمتير از
 11درصد باشد ،از مقادیر  LDL-Cبیشتر از  161و درصورتیکه بین  11تا 21درصيد باشيد ،از مقيادیرLDL-C
بیشتر از  ،131توصیه میشود.
پیشگیری سطح دوم
برنامههای کاهش لیپیدهای پالسما در مبتالیان به بیماریهای عروق کرونر قلب در واقع همگيی نيوعی پیشيگیری
ثانویه هستند .نشان داده شده است که با کاستن از سطح لیپیيد پالسيما آسيیبهيای آترواسيکلروز دچيار پسيرفت
میشوند و امکان انفارکتوس مجدد ،بروز شکایات جدید ،اعمال جراحيی بيایپس ،و در نهایيت ميرگ و میير کياهش
مییابد .هدف از پیشگیری ثانویه کاستن از چربی خون تا حد  LDL> 111mg/dLاست .با وجود این ،پس از نتيایج
چندین طرح بزرگ در ابتدای هزاره سوم NCEP ،در سال  2111هدف کاهش  LDL-Cرا به کمتير از 51mg/dL
برای بیماران مزمن قلبی و به کمتر از  111mg/dLبرای آنها که خطر باالیی دارند وليی فاقيد بیمياری ميزمن قلبيی
هستند ،توصیه نموده است.
درمان هیپرلیپوپروتئینمی شامل  2بخش است «تغذیهدرمانی» و «دارودرمانی».
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تغذیهدرمانی
خود به دو مرحله تقسیم میشود
رژیم غذایی مرحلۀ  1هدف از این مرحله کاهش چربی مصرفی به کمتر از  31%و اسیدهای چر اشباع بيه کمتير
از 11%از کل کالری دریافتی روزانه و مجموع دریافت کلسترول به کمتر از  311mgاست کيه بيا توصيیههيای سياده
بهبیمار دستیافتنی است.
رژیم غذایی مرحلۀ  2هدف تعریفشده برای این مرحله کاهش چربی اشباع بيه کمتير از  5%کيل کيالری روزانيه و
نیزکاهش کلسترول دریافتی به کمتر از  211mgدر روز است .برای رسیدن به این هدف بهطيور معميول مشيورت و
کمکیک کارشناس تغذیه مورد نیاز است.
درمان دارویی
داروهای خط اول برای درمان هیپرکلسترولمی عبارتند از استاتینها ،رزینهای اتصالیابنده به اسيیدهای صيفراوی
ونیاسین .استاتینها ،مهارکنندۀ آنزیم  HMG-CoAردوکتاز هستند .عمل این آنزیم تعیینکنندهترین مرحليه در
سرعت سنتز کلسترول در کبد است .با کاهش سنتز کلسترول در کبد VLDL ،کمتری ساخته میشود و از سيوی
دیگر بهعلت عدم سنتز کلسترول آندوژن ،برداشتِ  LDLتوسط کبد افزایش مییابد .اسيتاتینهيا همچنيین باعيث
کاهش سطح تریگلیسرید در پالسما میشوند .این گروه داروها بهعنوان مهمترین داروهای کاهندۀ LDL-Cبهطور
وسیع برای پیشگیری اولیه و ثانویه بیماری کرونری قلب ،بهکار میروند.
عمل رزینهای اتصالیابنده به اسیدهای صفراوی (مانند کلستیرامین) جلوگیری از جذ مجدد اسیدهای صيفراوی
در رودههاست .بنابراین ،با افزایش دفع اسیدهای صفراوی ،کلسترول بیشيتری توسيط کبيد بيرای تولیيد اسيیدهای
صفراویمصرف میشود.
سازوکار عمل نیاسین هنوز بهخوبی شناخته نشده است .بهنظر میرسد نیاسین با مهارکردن ترشح  VLDLاز کبد
باعث کاهش میزان  IDL ،VLDLو  LDLمیشود .از آنجا که نیاسین میيزان تيریگلیسيریدهای پالسيما رانیيز
کاهش میدهيد و بيهطبيع عاميل افيزایش  HDLنیيز هسيت ،بيهنظير ميیرسيد انتخيا مناسيبی بيرای درميان
هیپرلیپوپروتئینمیباشد .البته به دلیل عوارض متعدد ،مصرف آن را محدود شده است.
فیبراتها ( )Fenofibrate, Gemfibrozilبهعنوان داروهای خط دوم هميراه بيا یکيی از داروهيای فيوق بيرای
درمان هیپرکلسترولمی کاربرد دارند .اما کاربرد اصلی آنها در درمان هیپرتریگلیسریدمی است .بهنظر میرسد عمل
فیبراتها تحریکفعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز است .فیبيراتهيا باعيث کياهش تيریگلیسيرید و افيزایشHDL
میشوند.
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راهنمای بالینی جدید کالج قلب آمریکا-انجمن قلب آمریکا برای درمان هیپرکلسترولمی
در سييال  2113راهنمييای بييالینی جدی يدی توسييط کييالج کيياردیولوژی آمریکييا  (ACC-AHA)1بييرای درمييان
هایپرکلسترولمی ارایه گردید ( )31که تفاوتهای قابل توجهی با راهنمای قبلی ATP-IIIدارد
بر خالف راهنمای  ATP-IIIکه بر اساس رسیدن به هدف خاا ،درمان صورت میگیيرد ،در ایين راهنميا ،درصيد
کاهش  LDL – Cمد نظر قرار میگیرد .بر این اساس ،استاتینها بر مبنای درصد کياهش میيزان  LDL – Cبيه
سه دسته تقسیم میشوند شدتهای کم (کمتر از  31درصد کاهش سطح  ،(LDL-Cمتوسط ( 31تا کمتير از 71
درصد کاهش سطح  )LDL-Cو زیاد (بیش از  71درصد کاهش سطح  .)LDL-Cبا حذف «اهداف درمان»  ،نیياز
به ارزیابی مکرر  LDL – Cطی درمان نیست و ارزیابی LDL–Cفقط مصرف دقیق دارو توسط بیمار را مشيخص
میکند.
مطالعات نشان داده است که فقط استاتینها شواهدی قاطع در کاهش حوادث قلبی عروقی در پیشيگیری اولیيه یيا
ثانویه دارند و در مورد سایر داروهای کاهنده کلسترول ،شواهد حمایتکننده کافی موجود نیست .چهار گيروه افيراد
زیر قویاً از درمان با استاتین سود میبرند
 -1بیماران مبتال به بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک ( پیشگیری ثانویه)
 -2افراد با  LDL– Cبیشتر مساوی  151میلیگرم در دسیلیتر
 -3بیمار دیابتی  11تا  57ساله با  LDL–C ≥51میلی گرم بر دسی لیتر
 -1افراد با  LDL–C ≥ 51میلی گرم بر دسیلیتر و ریسک  11ساله قلبی عروقی مسياوی یيا بياالتر از 5/7
درصد ( بر اساس تخمینگر جدید ریسک قلبی عروقی که از طریق آدرسهای زیر ،قابل دسترسی است)
http://my.americanheart.org/cvriskcalculator
http://www.cardiosource.org/science-and-quality/practice-guidelines-and-qualitystandards/2013
prevention-guideline-tools.aspx.
خالصه توصیههای راهنمای جدید را میتوان در الگوریتم مشاهده نمود.
در مرور توصیههای راهنمای جدید ،در ارتباط با گروههای خاصی از بیماران ،با توجه به عدم وجيود شيواهد درميان
با استاتین ،توصيیهای یافيت نميیشيود .ایين گروههيا شيامل افيراد بياالی  57سيال بيدون بیمياری قلبيی عروقيی
آترواسکلروتیک ،بیماران همودیالیزی و بیماران مبتال به نارسيایی قلبيی درجيات  II, III, IVميیشيوند .در ميورد
بیماران زیر  11سال بدون بیماری قلبی -عروقی آترواسکلروتیک و سيطح  LDL-Cکمتير از  151میليی گيرم در
دسی لیتر نیز پیشنهادی ارائه نشده است .در ارتباط با پایش عوارض درمان با استاتینها ،به آسيیبهيای احتميالی
کبدی ،عضالنی و نیز بروز دیابت ،توجه شده و توصیههایی ارائه گردیده است.
نکته قابل توجه در مورد توصیههای راهنمای جدید را میتوان در نتایج مطالعه اخیری که برای بررسی کاربرد ایين
راهنمای بالینی در جمعیت ایرانی انجام شده است ،یافت .بر اساس این مطالعه ،بيیش از  51%ميردان و  11%زنيان
 11تا  57ساله ایرانی ،کاندید درمان با استاتین هستند .ابزار جدید ميورد اسيتفاده در ایين راهنميای بيالینی بيرای
1
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پیشبینی بروز حوادث  11ساله قلبی عروقی ،باعث اضافهبرآورد 1حدود  61%در مردان و حدود  71%در زنان ایرانی
می گردد .البته در مجموع با در نظر گرفتن فواید درمان و محاسبات مربوط به تعداد مورد نیاز برای درمان ،2کياربرد
راهنما در جامعه ایرانی با اعمال تغییراتی ،معقول بهنظر میرسد(.)37
در مجموع ،توجه به این نکته ضروریست که تغییرات قابل توجه راهنمای جدید علیرغم تاکید بیشتر بر مبتنيی بير
شواهد بودن توصیهها و توجه خاا به دخیل کردن بیمار در تصمیمگیریهيای نهيایی بير اسياس تخميین نسيبت
عارضه-فایده ،با انتقادهای فراوانی همراه بوده است .از جمله مهمترین انتقادهای وارد شده میتيوان بيه ميوارد زیير
اشاره نمود()36-38
الف) بر اساس توصیههای راهنما و استفاده از ابزار تخمینگر خطر بیمياری قلبيی عروقيی ،بيه جمعیيت قابيل
توجهی که شاید خطر حوادث قلبی عروقی چندان باالیی نداشته باشند ،استاتین تجویز میشود .بهعنوان مثيال بيه
هر مرد باالی  62سال بدون دارا بودن حتی یک عامل خطر ،غیر از سن ،باید استاتین داد.
) هدف درمانی رسیدن به عدد خاا  LDL-Cیيا  non-HDL-Cبرداشيته شيده اسيت کيه ميیتوانيد بيا
مشکالتی در کاربرد بالینی همراه شود.
ج) جایگاهی برای دیگر داروهای کاهنده سطح چربیهای خون در نظر گرفته نشده است که بهنظر میرسد بيا
منتشر شدن نتایج مربوط به اثرات بعضی از این داروها از جمله  )35( ezetimibeو مهارکنندۀ )11( PCSK9بير
پیامدهای قلبی عروقی ،نیاز به تجدیدنظر در این زمینه باشد.
د) همان طور که قبالً نیز اشاره شد ،در مورد گروههای خاصی از بیماران ،هی توصیهای ارائه نشيده اسيت کيه
البته بهنظر میرسد ناشی از عدم وجود کارآزماییهای بالینی قوی مرتبط باشد.
پیشگیری سطح سوم
تمام اقدامهای درمانی که برای بیماریهای عروق کرونر قلب و انفارکتوس قلبی انجام میشود و همچنیناقدامهيای
جراحی و آنژیوپالستی و ...که برای نوتوانی و بازگشت گردش خون طبیعی به قليب انجيام ميیگیيرد ،درواقيع جيزء
پیشگیری ثالثیه طبقهبندی میشوند.
راهبردهای آینده در پژوهش و پیشگیری
پیشگیری ابتدایی (قبل از پیشگیری اولیه) یکی از مباحث تازهی دانش اپیدمیولوژی است که اولین بار در
زمینۀبیماریهای قلب و عروق مطرح گردید .منظور از پیشگیری ابتدایی جلوگیری از به وجود آمدن و حضور
عوامل خطرساز برایسالمتی است .برای پیشگیری ابتدایی مؤثر ،مشارکت و تعهد دولتها در سطح باال ضروری
است .امید است تا در آینده با تصویب قوانین مجامع بینالمللی و کشوری ،عوامل مضر برای سالمت بشر نظیر
سیگار ،رژیمهای غذایی نامطلو  ،وآلودگی هوا کمتر یا حذف شوند .نقش LDLو HDLدر ایجاد و جلوگیری از
Overestimate
Number Needed to Treat

1
2
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آترواسکلروز و بیماریهای مزمن قلبی اثبات شده است .در مورد نقش شیلومیکرونها و هیپرگلیسمی بعد از غذا در
بروز بیماریهای مزمن قلبی ،هنوز ابهام وجود دارد و پژوهشهای بیشتری برای روشن شدن این مطلب مورد نیاز
است .ارتباط  HDLباال با تریگلیسرید پایین در پالسما ،این احتمال را مطرح ساخته است که اثر عوامل
ضدخطر 1مربوط به  HDLباال ناشی از سطوح پایینتر تریگلیسرید در پالسمای افراد مورد مطالعه بوده باشد.
راهبرد درمان برای هیپرلیپوپروتئینمیهای ثانویه هنوز مشخص نشده است .سایر زمینههای مناسب برای انجام
مطالعات در موضوع اختالالت لیپید عبارتند از افراد با سنین کمتر از  11سال (بهخصوا دیابتی) یا بیشتر از 57
سال ،افراد مبتال به بیماریهای خاصی که با افزایش خطر قلبی-عروقی همراهند مانند بیماریهای مزمن
روماتولوژیک یا بیماران پیوند اعضا و نیز بررسی بیشتر عارضه دیابت ناشی از درمان با استاتینها.

Anti-risk Factor

1

بیماران باالی  21سال بدون نارسایی قلبی یا نارسایی کلیه
تحت همودیالیز
 غربالگری از نظر عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی -اندازه گیری LDL-C

mg/dL 190≤ LDL-C

درمان با استاتین ها با دوز

باال

بدون دیابت قندی،
سن  11-57سال و
mg/dL 51-185 LDL-C

دیابت قندی نوع  1یا ،2
سن  11-57سال و
mg/dL 51-185 LDL-C

محاسبه خطر  11ساله
بیماری آترواسکلروتیک قلبی
عروقی

محاسبه خطر  11ساله
بیماری آترواسکلروتیک قلبی
عروقی

اگر خطر محاسبه شده بیشتر یا
مساوی  %5/7باشد

 -استاتین با دوز متوسط† تا باال
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بیماری قلبی عروقی
اترواسکلروتیک بالینی

درمان با استاتین ها با دوز

باال

اگر خطر محاسبه شده کمتر از  %5/7باشد
†
 استاتین با دوز متوسطاگر خطر محاسبه شده مساوی یا بیشتر  %5/7باشد
-

استاتین با دوز باال

الگوریتم  -1الگوریتم درمان هیپرکلسترولمی بر اساس راهنمای کالج کاردیولوژی آمریکا) )31 ،11(( ACC-AHA

High-intensity statin therapy: Atrovastatin 40-80 mg; Rosuvstatin 20-40 mg

† Moderate - intensity statin therapy: Atrovastatin 10-20 mg; Rosuvstatin 5-10 mg; Simvastatin 20-40 mg
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