
مقایسٍ اثرات درماوی پیًگلیتازين با سیتاگلیپتیه در کاَص قىد خًن بیماران  :خالصٍ فارسی 

 وشدٌ تحت درمان با متفًرمیهکىترل  2دیابتی وًع 

درهاًْای دارٍیی هختلفی .دیابت ازشایعتریي بیواریْای غذد درٍى ریس است  کِ عَارض هتعذد ٍ جذی در پی دارد :سابقٍ يَدف

جْت کٌترل قٌذ خَى بِ صَرت خَراکی ٍ تسریقی ٍجَد دارد کِ برای حصَل  کٌترل هٌاسب قٌذ خَى در اکثر هَارد هجبَر بِ 

ّذف از ایي هطالعِ هقایسِ دٍ ترکیب رایج خَراکی  جْت یافتي درهاى هَثرتر ٍ کن .از چٌذ ترکیب  هختلف دارٍّا ّستیناستفادُ 

 .عارضِ تر ٍ هقبَل تر برای بیواراى هی باشذ

 تازُ تشخیص دادُ شذُ دریکسال اخیرباهیساى 2بیوار دیابت ًَع 160ایي هطالعِ بصَرت هذاخلِ ای بررٍی  :َا ريشمًادي

HbA1C:8-9/5 هیلی گرم  2000-1000بیواراى بِ صَرت تصادفی  بِ دٍگرٍُ  هساٍی تحت درهاى با هتفَرهیي بادٍز..اًجام شذ

هیلی گرم قرار 100-50هیلی گرم ٍ گرٍُ  دیگرهتفَرهیي با ّویي دٍز بِ عالٍُ سیتاگلیپتیي 30تا15رٍزاًِ بِ عالٍُ پیَگلیتازٍى 

 .ًظر سطح قٌذخَى ٍلیپیذ پرٍفایل،ٍزى ٍ فشار خَى هَرد ارزیابی ٍ هقایسِ قرار گرفتٌذهاُ از 3قبل ٍ  بعذ از .گرفتٌذ

را ًسبت بِ گرٍُ سیتاگلیپتیي بیشترکاّش داد ٍلی HbA1Cدرهقایسِ بیي دٍ گرٍُ ترکیب هتفَرهیي ٍپیَگلیتازٍى هیساى :یافتٍ َا

طَر هعٌاداری ًسبت بِ سیتاگلیپتیي باعث افسایش ٍزى بیواراى اها ایي ترکیب بِ .(.p=0/1)ایي کاّش از ًظر آهاری هعٌادار ًبَد 

ٍ ٍبْبَدٍضعیت پرٍفایل  لیپیذ هشاّذُ شذ BS2hppدر هقابل در گرٍُ سیتاگلپتیي ًیس ّرچٌذکاّش بیشتری در  (.P=0/01)شذ

در (.p=0/7 .)با ّن ًذاشتٌذهشابِ بَد ٍ تفاٍتی   FBSاثر دٍ ترکیب دارٍیی در کاّش .(p=0/4)ٍلی  از ًظر آهاری هعٌادار ًبَد

هاُ درهاى 3با تَجِ بِ ارزیابی کِ در هذت هحذٍد :وتیجٍ گیریبحث ي  .فشارخَى ًیس ّردٍ بِ طَر هشابِ اثر خاصی ًذاشتٌذ

 اًجام شذ هی تَاى بیاى کرد کِ درایي هذت تفاٍت آهاری هعٌاداری در کٌترل قٌذخَى،لیپیذ پرٍفایل ٍ فشارخَى  در بیي ایي دٍ گرٍُ

هطالعات بیشتر با هذت زهاى .هاِّ درهاى پیتَز هشاّذُ هی شَد 3ٍلی عارضِ افسایش ٍزى در ّواى ابتذای .ترکیب دارٍیی ٍجَد ًذارد

 .طَالًی تر هوکي است ًتایج هتفاٍت تری را از ًظر کٌترل قٌذ خَى داشتِ باشذ


