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آزمایشگاه پاتوبیولوژي نور
آزمایشگاه ژنتیک نوران

چیست؟) E)E-APOآپولیپو پروتئین 
. پروتئینی موجود در خون است که وظیفه ي آن انتقال لیپیدهایی مانند کلسترول و تریگلیسرید می باشد، )E)E-APOپروتئینآپولیپو

E-Apoاین پروتئین همچنین در عملکرد آنزیم هاي زداینده ي . با انتقال چربی از تمامی سلول هاي بدن به کبد سبب دفع چربی می شود
داراي تاثیرات  متفاوتی در پاکسازي لیپد Apo Eواریانت هاي . استe4و e2 ،e3واریانت 3داراي Apo Eپروتئین .چربی موثر است

دارد که Apo Eهر فرد دو کپی از ژن . ر  هریک از آن ها بر میزان کلسترول  و تریگلیسرید خون نیز متفاوت استلذا تاثی.  ها می باشند
e2/e2-: ژنوتایپ محتمل عبارتند از6این . در وي تعیین می گردد Apo Eژنوتایپ آن بر مبناي چگونگی ترکیب واریانت هاي 

e4/e4-e3/e4-e3/e3-e2/e4-e2/e3 .ه متداولترین ژنوتایپ کe3/e3می باشد.
E-Apoچه تاثیري در بیماري هاي قلبی دارد؟

و تري گلیسرید این امکان را LDLسطح چربی خون در ریسک ایجاد بیماري هاي قلبی موثر است به نحوي که به میزان باالي کلسترول 
در چربی زدایی بدن نقش عمده اي ایفا می کند، محققان درصدد بررسی این پروتئین در توسعه بیماري Apo Eاز آنجاکه . افزایش می دهد

عروقی براي شما به میزان طبیعی - باشد، ریسک ایجاد بیماري هاي قلبیe3/e3ویا e2/e4اگر ژنوتایپ شما .عروقی برآمدند-هاي قلبی
همچنین میزان . عروقی را دارند-هستند بیشترین ریسک ابتال به بیماري هاي قلبیe4/e4و یاe3/e4افرادي که داراي ژنوتایپ .است
LDLافرادي با ژنوتایپ .کلسترول و تریگلیسرید در این افراد بسیار باالستe2/e2 و یاe2/e3 داراي ریسک متوسط در بیماري هاي
.در آن ها پایین استLDLعروقی بوده  و علی رغم تریگلیسرید باال میزان -قلبی

چه کمکی به پزشک معالج می کند؟Apo Eدانستن ژنوتایپ 
e2/e3و یا e2/e2افرادي با ژنوتایپ . می تواند در پاسخ دهی شما به روند درمان و تغییر سبک زندگی تاثیر گذار باشدApo Eژنوتایپ 

e3/e4این روش درمان براي افرادي با ژنوتایپ تاتین دارند در حالیکهپاسخ دهی بهتري به درمان با داروهاي کاهنده چربی خون مانند اس
را با استفاده از رژیم غذایی فاقد چربی تجربه LDLبیشترین میزان کاهش e4/e4و e3/e4افرادي با ژنوتایپ . مناسب نیستe4/e4و 

بیشتر از افراد غیر سیگاري با همین ژنوتایپ و افراد سیگاري با e4/e4و یا e3/e4همچنین افراد سیگاري با ژنوتایپ .خواهند کرد
.عروقی قرار دارند- در معرض خطر توسعه بیماري هاي قلبیe3/e3و e2/e4ژنوتایپ 

در چه مواردي توصیه می شود؟Apo Eتعیین ژنوتایپ 
عروقی همزمان با تست هایی مانند کلسترول از سوي پزشک درخواست - جهت بررسی ریسک بیماري هاي قلبیApo Eتست ژنوتایپینگ 

همچنین این تست در صورت عدم کاهش سطح کلسترول و تریگلیسیرید علی رغم استفاده از داروهاي کاهنده چربی خون و رژیم . می شود
.غذایی فاقد چربی توصیه می شود

را تغییر داد؟Apo Eپ آیا می توان ژنوتای
.بر خالف فشار خون و سطح کلسترول، نمی توان ژنوتایپ را تغییر داد اما شناخت آن در اتخاذ روش موثر درمان بسیار حائز اهمیت است


