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یور رب اکیرمآ تلا یا جنپ 1999ات2010رد سلا زا رگن هتشذگ یهورگمه هعلا طم کی ردقبلا
تسیا رب رثا صوصخ رد تباید لر تنک یاهوراد عاونا ینمیا هسیاقم هب مادقا رفن 519272

. تسا هدش یزیلهد یمظنمان ای بلق یناهگان
اهنآ ساسا اهرب هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

دصرد اب یددع ریغ یاهریغتم و یکراچ نایم هنماد و هنایم اب یددع اهریغتم شهو پژ نیا رد -1

کی ناونعب دنتسناوت یم هک ینیلا وب یتخانش تیعمج یاه یوژیگ کی لودج دنا.رد هدش شرازگ

یبلق تسیا زورب رب ناشرثا رد تباید لر تنک یاهرواد عاونا هدننک فرصم یاه هورگ نیب رگشودخم

فرصم هورگ هب تبسن فلتخم یاه هورگ رد اهنآ توافت نازیم و دنا هدش هسیاقم دنشاب هتشاد شقن

هنماد اب یریگیپ یاهزور دادعت هنایم لوا هورگ رد ثملا یارب تسا هدش شرازگ زین Glipizide هدننک

شرازگ یکراچ نایم هنماد و هنایم تروصب و... تروهوک هب دورو نامز رد نس ،ای یکراچ نایم

شرازگ سلا،و... ره رد تروهوک هب دارفا دورو تبسن نژدا، لثم یفیک یاهریغتم یارب دنا هدش

دنا،و7/7 هدوب تسوپ دیفس دصرد 34glipizide هورگ رد ثملا یارب هدش ماجنا دصرد تروصب

دنا. هدش تروهوک دراو 2000 ردسلا دصرد

هدافتسا یماگنه سکاک نویسرگر لدم . تسا سکاک نویسرگر اه هداد لیلحت یلصا یرامآ شور -2

تسیا 2 لودج رد رضاح شهو پژ :(رد یتلا ح ود یفیک ریغتم کی خساپ ریغتم هک دوش یم

دنا هدش یریگیپ نامز لوط رد هک ینارامیب ای دارفا دروم رد )ار یزیلهد یمظنمان ای یبلق

ینیب شیپ ای لقتسم یاهریغتم ) ییاهریغتم هچ دوش صخشم ات دریگ یم رارق یسررب دروم

-Glipizide) تباید لر تنک یاهرواد عاونا شهو پژ نیا رد . دنراد طابترا نآ )اب هدننک

هدافتسا دروم قوف یاهدمایپ ینیب شیپ یارب لقتسم ریغتم ناونعب (GlyburideوGlimepiride

مانب یصخاش ردقبلا خساپ اب لقتسم یاهریغتم هطبار نویسرگر نیا .رد تسا هتفرگ رارق

ینعم هب صخاش نیا کی زا رتگرزب ریداقم ددرگ یم سکعنم و شرازگ HR هرطاخم تبسن

Risk) رطخ لماع ای دشاب اقب ای گرم دناوت یم خساپ ) تسا خساپ اب میقتسم طابترا

لماع ندوب (Protective) یتظفاحم ینعم هب دشاب کی زا رتمک رگا و تسا ندوب (factor

ریغتم اب لقتسم ریغتم هطبار دشابن لماش ار کی ددع ، هطوبرم نانیمطا هلصاف رگا و تسا

ربارب رد GlyburideوGlimepiride یوراد ود رثا رضاح شهو پژ ،رد تسا راد ینعم خساپ

دادعت Glipizide هورگ 2رد لودج .رد تسا هدش یبایزرا یبلق تسیا زورب Glipizideرب

تسیا طقف دادعت نیا زا دصرد 69.4 لداعم رفن 211 هک یزیلهد یمظنمان / یبلق تسیا 304

دمایپ عون ود ره دصرد 6.9 لداعم رفن و21 یزیلهد یمظن یب 23.7 لداعم رفن 72، یبلق

1000 ره یازا هب یبلق یاهدمایپ نیا هدش لیدعت ریغ زورب خرن ، دندوب هدرک هبرجت ار یبلق

Glimepirideو یاه هورگ رد هکیلا ح رد هدوب 4Glipizide هورگ رد یریگیپ -سلا صخش

مهز اب زین سنج و نس یارب لیدعت زا دعب هکو تسا هدوب 3.9و2.9 بیترت Glyburideهب

هورگ ود رد اهدمایپ نیا زورب رطخ یتقو و تسا Glipizideباالرت هورگ رد زورب

تسا هدش یسررب سکاک نویسرگر اب لوا هورگ اب هسیاقم GlimepirideوGlyburideرد

هبرجت یارب یرتمک رطخ یراد ینعم روطب Glyburide هورگ طقف مینک یم هظح مال

هورگ نیا رد دمایپ زورب رطخ هدش لیدعت ریغ لدم .رد دننک یم هبرجت ار هدش دای یاهدمایپ



)ورد تسا رت نییاپ دصرد 39 رثکادح 13و لقادح )(HR=0.73) تسا رت نییاپ دصرد 27

یصخاش زا شهو پژ نیا .رد تسا رتمک هورگ نیا رد دصرد 18 رطخ هدش لیدعت لدم

زا یدایز هعومجم تقو ره . تسا هدش هدافتسا score propensity مانب

اب یبیکرت ریغتم کی زا اهنآ کت کت لیدعت یاج هب دشاب هتشاد دوجو اهرگشودخم

دش. دهاوخ هدافتسا اهنآ تارثا هعومجم لیدعت یارب قوف ناونع

لوط رد هک یدارفا تبسن ریام پاکالن- ینحنم یرامآ شور زا هدافتسا اب کی رادومن رد -3

هرود لوط زا فلتخم یاه نامز دنا.رد هدش هسیاقم دندوب هدرکن هبرجت ار دمایپ نامز

قوف یبلق یاهدمایپ هبرجت مدع رظن زا وراد هس هدننک فرصم نارامیب تبسن یریگیپ

. دنتشاد یتوافتم طیارش

عون ود ره ندرک هبرجت یارب نانیمطا هلصاف و هرطاخم تبسن رادقم زین 2 رادومن رد -4

هدش مسر Glipizide ربارب GlimepirideوGlyburideرد هورگ ود رد یبلق دمایپ

قبطنم طخ و تسا هدش صخشم کی ددع اب سنرفر ناونعب Glipizide هورگ . تسا

هبرجت صوصخ رد طقف دوش یم هظح مال تسا طابترا مدع زا یکاح هک کی ددع رب

دصرد 18 لداعم یرتمک راد ینعم رطخ Glyburide هورگ یلصا یبلق دمایپ

هکنیا هب هجوتاب هکیلا ح رد دنک یم هبرجت Glipizide هورگ هب بسن (HR=0.82)ار

هیوناث ای هیلوا دمایپ صوصخ رد صاخ ییوراد هورگ یارب دصرد 95 نانیمطا دودح

هورگ نآ رد دمایپ نآ هبرجت رطخ رظن ارزا یراد ینعم توافت دننک یم عطق ار کی ددع

. مینیب یمن Glipizide هب تبسن
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