
 

 رزوکل

 دستِ داسٍیی:

 پاییي آٍسًذُ چشبی خَى

 

 ٍیژگی ّا ٍ اثشات:

گلَتاسیل کَآًضین  هتیل3ّیذسٍکسی -3سقابتی آًضین  باضذ کِ با هْاس داسٍی کاٌّذُ چشبی خَى هی سصٍکل

A(سدٍکتاصHMG-COA تؼییي کٌٌذُ سشػت سٌتض کلستشٍل )کاّص سٌتض هْاس ایي آًضین هٌجش بِ  هیباضذ.، سدٍکتاص

هَجَد دس سغح  LDLضَد. ایي کاّص تَلیذ کلستشٍل دس کبذ هٌجش بِ افضایص گیشًذُ ّای  هی کلستشٍل دس کبذ

اص جشیاى خَى تَسظ کبذ افضایص  سا LDL پیص ساصّای بشداضتٍ LDLدس ًتیجِ کاتابَلیسن سلَلْای کبذی ضذُ، 

سا  VLDLٍ کلستشٍل  LDLکلستشٍل ، سدٍکتاص غلظت ّای کلستشٍل تام HMG-COA ایي هْاس کٌٌذُ  هی دّذ.

تَاًذ باػث  ضَد. دس حالیکِ هی هی TGباػث کاّص  VLDLدس پالسوا کاّص هی دّذ.اص عشفی بِ دلیل کاّص سٌتض 

 .ًیض گشدد HDLافضایص 

 

 فاسهاکَکیٌتیک:

بشخالف سایش استاتیي ّا دس ساختاس هلکَلی  باضذ. یلی هیبشخالف اغلب استاتیي ّا داسای ساختاس هلکَلی ّیذسٍف سصٍکل

 ایي داسٍ سَلفَس ٍجَد داسد. داسٍ هتابَلیت فؼال ًذاسد ٍ خَد فشم فؼال داسٍ است. هحل اصلی اثش دس ػبَس اٍل اص کبذ هی

دس هقایسِ با سایش داسٍّای ّن گشٍُ حذاقل تاثیش پزیشی سا اص آًضین ّای سیتَکشٍم  باضذ. p450 کبذی اص جولِ   3A4 

 ساػت هی 01ًیوِ ػوش داسٍ  ضَد. آى اص عشیق کلیِ دفغ هی %01اص عشیق هذفَع بَدُ ٍ کوتش اص دفغ داسٍ ػوذتا  داسد.

سٍص  5-4غلظت ثابت داسٍ حذٍد  ضَد. ساػت پس اص هصشف داسٍ ایجاد هی 5-3 اضذ ٍ حذاکثش غلظت پالسوایی داسٍب

ی آیذ.آى بذست ه پس اص ضشٍع هصشف سٍصاًِ  

 هَاسد هصشف داسٍ:

 



بِ کاس  Homozygous familial  ٍHeterozygousبِ هٌظَس کاّص کلستشٍل دس دسهاى ّایپش کلستشٍلویا اص ًَع 

تشیگلیسیشدهیا ٍ جْت دسهاى ّایپش گیشد. هیشٍد. دس دسهاى ّایپش لیپیذهیا ٍ هیکس ّایپش لیپیذهی هَسد استفادُ قشاس هی

primary dysbetalipoproteinemia بِ خصَظ ًَع III ّای  دس پیطگیشی بیواسی سصٍکلاص  سٍد. بِ کاس هی

 ضَد. هشبَط بِ کاسدیٍَسکَالس ًیض استفادُ هی

 هقذاس ٍ ًحَُ تجَیض:

هیلیگشم  یکباس دس سٍص بشای ّایپشلیپیذهی استفادُ هیطَد.دس صَست ضذیذ بَدى ّایپشلیپیذهی  01-01بِ عَس کلی 

(LDL>190 )01  باضذ کِ تَصیِ  گشم دس سٍص هی هیلی 41 سصٍکلحذاکثش دٍص سٍصاًِ  .تجَیض هیطَد سصٍکلهیلیگشم

 ًگِ داضت. سصٍکلهیلیگشم داسٍ یا تغییش اص استاتیي دیگش بِ  01ضَد ایي دٍص بشای ضشایظ ػذم پاسخگَیی بِ هقذاس  هی

زا هصشف کشد. دس باضذ ٍ هیتَاى داسٍ سا ّوشاُ غزا یا با فاصلِ اص غ تَاًذ ّش صهاًی دس عَل سٍص صهاى هصشف داسٍ هی

 گشم دس سٍص هی هیلی 01گشم دس سٍص ٍ حذاکثش  هیلی 5دٍص هصشفی بِ  CrCl <30 mL/minute ًاسسایی کلیِ با

دس صَست  باضذ. هیلیگشم دس سٍص هی 5 سصٍکلدس صَست هصشف ّوضهاى با سیکلَسپَسیي حذاکثش دٍص هصشفی  سسذ.

 باضذ. گشم هی هیلی 01فیبشٍصیل حذاکثش دٍص هصشفی  هصشف ّوضهاى با جن

 هَاسد هٌغ هصشف:

 .آهیٌاصّای کبذیغلظت سشهی تشاًس بَدى بذٍى تَجیِ یا باال  دس افشادی کِ بیواسی فؼال کبذی داسًذ ٍ

 هَاسد احتیاط:

دس ًاسسایی ضذیذ کبذی  .با احتیاط هصشف ضَد( داسًذ CrCl <30 mL/minute) دس افشادی کِ ًاسسایی ضذیذ کلیِ

 کٌٌذ احتیاط هصشف داسد. ّای الکلی هصشف هی ٍ افشادی کِ فشاٍسدُ

 باسداسی ٍ ضیشدّی:

یا با  ٍ ضَد دس ضیشدّی ًیض بِ ػلت ػذم اعالػات کافی اص ًفَر دس ضیش تَصیِ ًوی .باضذ هی Xدس دٍساى باسداسی سدُ 

 تجَیض پضضک صَست گیشد.

 جاًبی:ػَاسض 



ػولکشد کبذی ٍ باضذ.بِ عَس کلی بشسسی اٍلیِ  دسد ّای ػضالًی ٍ دسگیشی ًَسٍهاسکَالس ضایغ تشیي ػاسضِ جاًبی هی

 , یبَست ٍ افضایصتَْع , دل پیچِشگیجِ، س. سشدسد، ضَد بشسسی هجذد دس صَست لضٍم دس عَل دسهاى تَصیِ هی

کْیش ٍ آًژیَادم پاًکشاتیت، حساسیت پَستی،  هَاسدی اص بشٍص اص دیگش ػَاسض داسٍست. کبذی ALTآًضین  بشگطت پزیش

 ًیض گضاسش ضذُ است. 

 تذاخالت داسٍیی:

البتِ با تَجِ بِ ٍیژگی ّای ذ. باض ٍص هیَپاتی یا سابذٍهیَلیض هیپیطشفت بش, هْوتشیي پیاهذ تذاخالت داسٍیی استاتیي

با ایي حال دسصَست . سایش داسٍّای ّن گشٍُ خَد بشخَسداس استاص هیضاى تذاخالت داسٍیی کوتشی دس هقایسِ با  سصٍکل

آهیَداسٍى اص حذاقل دٍص دسهاًی استفادُ ضَد. فیبشٍصیل ٍ  جنبا داسٍّایی اص جولِ سیکلَسپَسیي، هصشف ّوضهاى 

پاتی سا اص جولِ ًیکَتیٌیک اسیذ احتوال بشٍص هیَّوچٌیي هصشف ّن صهاى با داسٍّایی کِ خَد خاصیت هیَپاتی داسًذ 

دّذ. با تَجِ بِ اثش ضذ پالکتی استاتیي ّا دس عَل هصشف ّوشاُ داسٍّای ضذ اًؼقاد فشد بایذ تحت ًظش  فضایص هی

 باضذ.

 بستِ بٌذی:

 ػذدی 02جؼبِ ّای هیلی گشهی دس  41ٍ  01، 01، 5قشظ ّای 

 

 


