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به عنوان  قلبی -عروقی،  بیماری های 
و  ایران  در  مزمن  بیماری  شایع ترین 
شایع ترین علت مرگ، مسبب نزدیک به 
50درصد از مرگ و میر افراد میانسال و مسن 
در کشور است و درمان این بیماری ها و عوارض آنها، 
بخش قابل توجهی از هزینه هاي دارو و درمان کشور را به 
خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، 87 تا صددرصد 
موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی -عروقی در افرادی 
بیماری ها  این  خطر  عامل  یک  حداقل  دارای  که  است 
هستند. به گفته سازمان جهانی بهداشت، 80درصد موارد 
بیماری های قلبی -عروقی و دیابت قابل پیشگیری هستند. 
بر این اساس، پیشگیری از بیماری های قلبی -عروقی، یکی 
از اصلی ترین برنامه های بهداشتی در کشورهای در حال 
توسعه بوده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری ها در 

کشورهای توسعه یافته به طور تدریجی در 
حال کاهش است، اما این میزان 
توسعه  حال  در  کشورهای  در 
از جمله ایران در حال افزایش 
از  پیشگیری  بنابراین،  است. 
از  قلبي- عروقي  بیماری های 
اولویت های مهم نظام سالمت 
در ایران محسوب می شود که 

باید به آن پرداخته شود.
از سوی دیگر، نتایج پژوهش های 

دنیا  نقاط  و سایر  ایران  در  متعدد 
نشان داده که تغییر شیوه زندگی، به 

بیماری های  از  پیشگیری  در  تنهایی، 
قلبی -عروقی به اندازه کافی موثر نبوده 

و بر اهمیت مداخالت دارویی در پیشگیری 
از بیماری های قلبی -عروقی روز به روز افزوده 

می شود. دیر زمانی است که نقش استاتین ها 
و  آسپیرین  چربی  خون(،  کاهنده   )داروهای 

داروهای کنترل فشارخون در درمان افرادی که 
)پیشگیری  شده اند  قلبی -عروقی  حوادث  دچار 

ثانویه(، به اثبات رسیده و از چندی پیش، توجه بسیاری 
از کشورها به نقش پراهمیت این داروها در جلوگیری از 
حوادث قلبی -عروقی )پیشگیری اولیه( معطوف شده است.

تعدد و تنوع این داروها در درازمدت، نقش بسیار مهمی در 
ایجاد خستگی، گیج شدن و دلسرد شدن درصد قابل توجهی 
از افراد از ادامه درمان دارد. برای افزایش تبعیت از دستورهای 
دارویی، پیشنهاد شده مجموعه ای از این داروها با دوزهای 
موثر مشخص در ترکیبی تحت عنوان »پلی پیل« گردآوری 
شود و برای جلوگیری از بروز بیماری های قلبی -عروقی 
و عوامل خطر آنها مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می رسد 
تاثیر استفاده از این داروهای ترکیبی برای پیشگیری اولیه و 
ثانویه از بیماری های قلبی -عروقی به مراتب بیشتر و مقرون 
به صرفه تر از تالش برای کشف و تولید داروهای جدیدتر باشد.

چند دارو در یک دارو
در سال 2009 میالدی، ترکیب پلی پیل براي مصرف بیماراني 
که سابقه ایسکمي یا سکته قلبي و مغزي داشتند، مورد تایید 
براساس  ایاالت متحده قرار گرفت.  سازمان غذا و داروی 
محاسبات دارویی دانشمندان انگلیسی، استفاده از پلی پیل مرکب 
از آتورواستاتین )10میلی گرم(، 3 داروی کاهنده فشارخون 
شامل تیازید و بتابالکر و مهارکننده ACE )هر یک در نصف 
دوز معمول(، فولیک اسید )0/8 میلی گرم( و آسپیرین )75 
باالی 55 سال  افراد  اولیه در  پیشگیری  به عنوان  میلی گرم( 
می تواند 88درصد موارد بیماری ایسکمیک قلبی )با حدود 
اطمینان 84 تا 91 درصد( و 80 درصد موارد سکته قلبی )با 
حدود اطمینان 71 تا 87 درصد( را کاهش دهد و تا 10 سال 

بر عمر مفید این افراد بیفزاید.

نتیجه مطالعه مشترک 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و 

هاروارد
در  نظام مند  مروری  مطالعه  یک  نتایج 
کشورمان که با همکاری دانشگاه هاروارد 
آمریکا و پژوهشگاه بیماری های گوارش و 

انجام شده،  تهران  کبد دانشگاه علوم پزشکی 
نشان داده است که داروی پلی پیل می تواند مرگ و میر ناشی 

از بیماری های قلبی -عروقی را به میزان 53-30درصد کاهش 
و 500مورد  از 28هزار  پیشگیری ساالنه  معنی  به  که  دهد 
مرگ ناشی از بیماری های ایسکمیک قلبی و 12هزار و 700 
مورد مرگ ناشی از سکته مغزی در ایران است. به عبارت 
دیگر، با توجه به این مطالعه، پلی پیل می تواند از یک سوم از 

مرگ های زودرس )قبل از 70 سالگی ( ناشی از بیماری های 
ایسکمیک قلبی و یک چهارم از مرگ های زودرس ناشی از 

سکته های مغزی پیشگیری کند.

آغاز آزمایش در گلستان
در  تا  شدند  آن  بر  کشور  محققان  فوق الذکر،  دالیل  به   بنا 
باالی  افراد  همه  در  را  پلی پیل  اثر  مداخله ای،  مطالعه  یک 
50سال ایران، یعنی هم افرادی که سابقه بیماری قلبی -عروقی 
دارند )پیشگیری ثانویه( و هم افراد بدون سابقه بیماری قلبی 
)پیشگیری اولیه( بررسی کنند. مطالعه آزمایشی انجام شده در 
استان گلستان نشان داد که امکان تولید پلی پیل در ایران میسر 
بوده و داروي تولیدشده مورد استقبال مردم قرار مي گیرد و 
عوارض قابل توجهي هم ندارد. این دارو باعث کاهش فشارخون 
و پایین آوردن چربي هاي خون می شود و 
به احتمال زیاد همراه با تغییر در رژیم 
غذایي و شیوه زندگي یک اقدام بسیار 
موثر در پیشگیري از سکته هاي قلبي 
و مغزي زودرس در کشور خواهد بود.

نتایج مطالعات اولیه
پلی پیل  مطالعه  اصلی  فاز  آزمایشی،  مطالعه  نتایج  براساس 
که درحقیقت بزرگ ترین طرح مداخله اي پژوهشي ملي در 
کشور ما محسوب مي شود، پایه گذاری شد. قرص پلي پیل 
حاضر که با ترکیب دارویي فعلی براي اولین بار در کشور ما 
تهیه و مصرف شده، در فارماکوپه ایران در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به ثبت رسیده است. ترکیب این 
دارو براساس نتایج حاصل از مطالعه آزمایشی و نیز بررسی 

تمام مطالعات انجام شده در دنیا تعیین شده است.

V و پلی پیل E پلی پیل
پلی پیل  ای )E( شامل آسپیرین )81 میلی گرم(، اناالپریل )5 
میلی گرم(، آتورواستاتین )20 میلی گرم( و هیدروکلروتیازید 
)12/5 میلی گرم( است و پلی پیل وی )V( نیز در افراد دارای 
عارضه جانبی »پلی پیل ای« از جمله سرفه ناشی از اناالپریل 
استفاده می شود و شامل آسپیرین )81 میلی گرم(، والسارتان )40 
میلی گرم(، آتورواستاتین )20 میلی گرم( و هیدروکلروتیازید 

)12/5 میلی گرم( است.

هدف مطالعه
هدف مطالعه حاضر، برخالف بیشتر مطالعات انجام شده در ایران 
که »بیمارمحور« هستند، مبتنی بر سیاست های »سالمت محور« 
و برای ارتقای مراقبت های اولیه بهداشتی طراحی شده است. 
درواقع، هدف مطالعه حاضر کمک به تعیین دستورالعمل 
برای نحوه استفاده از پلی پیل در پیشگیری 
قلبی - رخدادهای  از 

در  عروقی 
مراقبت های  سیستم 
و  ایران  اولیه  بهداشتی 
برای  راهکارهایی  تعیین 
استفاده  لزوم  موارد  تعیین 
یا  از پلی پیل توسط بهورزان 
پزشکان خانواده است که بیش 
از سایر افراد سیستم بهداشتی ایران 

در تماس با مردم هستند.

امید پژوهشگران این است که با ارائه راهکارهای ساده به 
بهورزان برای تجویز دارو برای افراد تحت نظر آنها، شیوع و 
مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی -عروقی که عامل بیش 
میانسال  و  ایرانیان مسن  در  موارد مرگ و میر  از 50 درصد 
است، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. واضح است که چنین 
کاهشی باعث صرفه جویی زیادی در منابع وزارت بهداشت 

و وزارت کشور خواهد شد.

جزییات طرح پلی پیل
مطالعه این طرح روی افراد باالی 50 سال شرکت کننده در 
مطالعه استان گلستان )حدود 31هزار نفر( در 3 شهرستان 
گنبد کاووس، کالله و آق قال انجام شده و شامل 2 بخش 

عمده است:
1( یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار: در این بخش از 
مطالعه، 7 هزارنفر فرد که به صورت تصادفی از میان 31هزار 
شرکت کننده باالی 50 سال مطالعه هم گروهی )کوهورت( 
استان گلستان انتخاب شده اند، به صورت تصادفی خوشه ای 
در 2 گروه مداخله )دریافت پلی پیل به عالوه حداقل مراقبت ها 
یا minimal care، شامل حداقل 3500 نفر( و گروه کنترل 
)فقط دریافت حداقل مراقبت ها شامل حداقل 3500 نفر( تقسیم 
شدند و پس از دریافت رضایت نامه کتبی، پرسشنامه ای تکمیل، 
فشارخون اندازه گیری و تست های آزمایشگاهی انجام شد. 
براساس شرح حال و تست های آزمایشگاهی معیارهای ورود 
و خروج سنجیده شدند. وضعیت سالمت و میزان مصرف 
دارو در این 7هزار نفر هر 6 ماه یک بار مجددا توسط بهورز و 
تیم تحقیقاتی پلی پیل پیگیری شد و در نهایت پس از 2 سال 
)کوتاه مدت(، پیامدهای اولیه و ثانویه در این 2 گروه مقایسه 
شدند و این کار پس از 5 سال )بلندمدت( نیز انجام خواهد 
شد. الزم به توضیح است منظور از حداقل مراقبت ها ارائه 
آموزش هایی در راستای تغییر روش زندگی و کاهش عوامل 
خطر بیماری های قلبی -عروقی و نیز کنترل دوره ای فشارخون 

و عوارض بیماری های قلبی -عروقی هر 6 ماه یکبار است.
2(کارآزمایی بالینی تصادفی شده کوهورت یاcmRCT: در 
این بخش، کل 7100 نفری که وارد مطالعه کارآزمایی بالینی 
باال شدند، حداقل مراقبت ها را دریافت کردند و با سایر افراد 
)حدود 24 هزار نفر( مطالعه همگروهی استان گلستان که 
مراقبت های معمول یا usual care دریافت کردند، مقایسه 
شدند. منظور از مراقبت های معمول، مراقبت هایی است که 
در قالب سیستم خدمات بهداشتی کشوری در تمام مناطق 

روستایی کشور توسط وزارت  بهداشت ارائه می شود.
طرح پلی پیل از اسفندماه سال 1389 وارد مرحله دعوت از 
افراد و ثبت نام آنها در طرح شد و این مرحله از مطالعه در 
فروردین سال 1392به پایان رسید. از آن به بعد، افراد واردشده 
در مطالعه به طور منظم پیگیری شدند و گروه مداخله دارو 
دریافت کردند. نهایتا پیامدهای مطالعه بعد از اتمام 2 سال 
از 5 سال  پس  بررسی شد. همچنین  کوتاه مدت(  )پیگیری 

)پیگیری بلندمدت( از ابتدای آغاز مطالعه، بررسی خواهند شد.

تولید قرص ترکیبی )پلی پیل( در کشور با هدف پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی

10 سال دیرتر سکته کنید!
  دکتر شادی 

کالهدوزان


