
 ترین دستورالعمل درمان کلسترول باالتازه

 

همراه  (ACC) و کالج کاردیولوژی آمریکا (AHA) از سوی انجمن قلبدرمان کلسترول باال دستورالعمل  ۲۰۱۸نسخه  
ترین منتشر شده و مهم Circulation با چندین گروه دیگر در نشست ساالنه این انجمن و نیز شماره نوامبر مجله

 :شرح زیر است به( ۲۰۱۳با نسخه پیشین ) های آنتفاوت

 
 گیری در اکید اصلی این دستورالعمل بر لزوم مشاوره با بیماران، ارایه اطالعات الزم و کمک به آنان برای تصمیمت

 .زمینه انتخاب بهترین گزینه درمان است. اصالح شیوه زندگی، همچنان اساس درمان کلسترول باالست

 خون الزم نیست_چربی ناشتا بودن برای آزمایش. 

 عروقی، یک محاسبه ساده نیست و فرمول واحدی ندارد. عالوه بر عوامل خطرساز مرسوم مانند ارزیابی خطر قلبی
طور شخصی انجام شود و مواردی مانند سابقه خانوادگی بیماری سیگار و فشار خون، ارزیابی خطر در هر بیمار باید به

 سابقه و مزمن کلیوی بیماری ،( ۱6۰≤باال )پیوسته  LDLزودرس،  (ASCVD) عروقی آترواسکلروتیک-قلبی
 .گیرد قرار توجه مورد اکالمپسیپره

 ازی سعروقی آترواسکلروتیک، شخصی-در مجموع، ارزیابی خطر شامل سه مرحله برآورد اولیه خطر وقایع قلبی
های اصلی دستورالعمل ز ویژگیبندی مجدد است. یکی او در نهایت طبقه (risk personalization) خطر

اقتصادی باال که -عنوان مثال، میزان خطر در افراد طبقات اجتماعیسازی خطر است. بهجدید، توجه به شخصی
شود. در مقابل، برآورد میزان خطر در معموالً مراجعات پزشکی بیشتری دارند، بیش از میزان واقعی تخمین زده می

های ماریوی یا بیآیهای التهابی مزمن مانند اچپایین و نیز مبتالیان به وضعیتاقتصادی -افراد طبقات اجتماعی
 .روماتولوژیک کمتر از میزان واقعی است

 ک همراه با عروقی آترواسکلروتی-عروقی آترواسکلروتیک متعدد )یا یک واقعه قلبی-ر افرادی که سابقه وقایع قلبید
 (ezetimibe) توان ازتیمایبدارند، می  LDL ≥70عوامل خطرساز متعدد( و با وجود درمان حداکثر استاتین، 

 evolocumab  مثل PCSK9 ک مهارکنندهتوان یهمچنان باال بماند، می LDL را به درمان افزود. اگر

 .اثربخشی این داروها محدود است-ها در زمینه هزینهبه درمان افزود. داده alirocumab یا

 فزودن ازتیمایب و سپس یک مهارکنندها ( PCSK9)  همچنین در برخی بیماران مبتال به هیپرکلسترولمی اولیه
 .شودشدید توصیه می

 عنوان یکی گیری کلسیم شریان کرونری بههایی در زمینه موارد ضرورت و فایده اندازههین دستورالعمل شامل توصیا
عروقی آترواسکلروتیک است. همچنین به اهمیت دو آنالیت آزمایشگاهی -از ابزارهای ارزیابی خطر وقایع قلبی

ر گروه خطر متوسط عنوان مثال، در افرادی که دنیز توجه شده است. به LPa و (apo B) آپولیپوپروتئین ب
گیرند یخطر قرار مبندی مجدد در گروه کمگیرند، اگر کلسیم شریان کرونری صفر باشد، این افراد در طبقهقرار می

 < LP(a) و apo B > 130 یا CAC score > 100 شود. همچنینو درمان استاتین توصیه نمی

 .شودبندی میدر مردان باعث باالتر رفتن آنان در طبقه  50

 
 


