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مقدمه:
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا )بیماری  (COVID-19که لزوم درمان موثر ،منطقی و علمی این بیماری را ایجاب می
کند ،همه متفق القول هستند که بکارگیری داروهای مختلف در درمان این بیماری با رویکرد فارماکولوژیک می تواند در استفاده
بهینه و کارساز از این داروهای با ارزش کمک کننده باشد .از اینرو ،مجموعه حاضر تالش متخصصین فارماکولوژی در کمیته
علمی انجمن فارماکولوژی پایه و بالینی ایران می باشد که بر حسب احساس وظیفه جهت ادای دین خود به تالشگران عرصه
درمان بیماران مبتال به  COVID-19در سطح کشور مورد نگارش قرار گرفته است .داروهای معرفی شده در این مجموعه شامل
داروهای اصلی برای درمان و داروهای پشتیبان هستند که بر اساس تشخیص پزشک معالج در ایران تجویز می گردند که به
صورت مونوگراف شامل دسته دارویی و مکانیسم اثر دارو  ،خصوصیات فارماکوکینتیکی  ،اشکال دارویی  ،دوزهای درمانی ،
عوارض جانبی شایع ،موارد منع مصرف یا احتیاطات مصرف و نحوه تعدیل دوز در نارسایی کلیوی و تداخالت دارویی و نحوه
تجویز در گروههای خاص تدوین گردیده است .امید است این مطالب مورد توجه و استفاده صاحبان حرف پزشکی عزیز قرار
گیرد .الزم به ذکر است با توجه به سرعت باالی تولید مطالب علمی مرتبط با کووید 19-و تغییرات مداوم در گایدالین های
درمانی و داروهای مورد استفاده در آن این مطالب در فواصل زمانی مورد نیاز به روز رسانی خواهد شد.
راههای ارتباطی جهت دریافت هرگونه انتقادات ,پیشنهادات و نظرات:
ایمیلISBC.Pharmacology@gmail.com:
اینستاگرام@ISBC.Pharmacology:
تلگرامISBC Pharmacology :
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-1آتازاناویر ()Atazanavir
اسامی تجاریReyataz, Atazor, Atavir :
اشکال دارویی:
 کپسول های خوراکی 200 ،150 ،100و  300میلی گرمی
 قرص ترکیبی آتازاناویر  300میلی گرم +ریتوناویر  100میلی گرم
 قرص ترکیبی آتازاناویر  300میلی گرم +کوبی سیستات  150میلی گرم
دسته دارویی و مکانیسم اثر:
ضد ویروس جهت مصرف سیستمیک ،مهارکننده آنزیم پروتئاز ،درمان ایدز.
آتازاناویر متعلق به خانواده مهارکننده آنزیم پروتئاز ) (Protease Inhibitorاست و از نظر مکانیسم اثر با مهار تجزیه و
شکستگی در پیش سازهای پلی پروتئینی ،سبب تشکیل ذرات ویروسی نابالغ و غیر عفونی می شود .این دارو به طور اختصاصی
یکی از داروهای مهم رژیم درمان چند دارویی علیه ویروس  HIVمحسوب می شود .با این وجود بر اساس شواهد زیر این دارو
جهت مقابله با کرونا ویروس نیز مورد بررسی و تجویز قرار گرفته است.
شواهد تاثیر در کووید19-
یکی از آنزیمهای پروتئاز اصلی ویروس کرونا که در بیماریزایی آن از طریق بریدن و قطعه قطعه کردن پلیپروتئینهای بزرگی
همچون  pp1aو  pp1bنقش دارد ،آنزیم  3-chymotripsin-like proteaseمیباشد که به اختصار به آن  Mproیا 3CLpro
گویند .پلیپروتئینهای مذکور از روی بخشی از ژنوم ویروس به نام ) Open Reading Frame1 (ORF1ترجمه و حاصل
میشوند .سپس توسط آنزیم  3CLproبه پروتئینهای غیرساختاری ( )Nspsبالغی تبدیل میشوند که اکثرا در تشکیل کمپلکس
ویروسی مهمی که در تکثیر و رونویسی ویروس دخیل است ،مشارکت میکنند .با توجه به اینکه داروی آتازاناویر ،یک مهارکنندهی
آنزیم پروتئاز ویروسی است این احتمال وجود دارد که بتواند فعالیت آنزیم  3CLproرا نیز در ویروس کرونا مهار کند و در نتیجه
تکثیر ویروس و آزادسازی آن از سلولهای میزبان را متوقف کند Anand .و همکاران در مطالعهای که در سال  2003با استفاده
از مدلسازیهای مولکولی انجام دادند ،پیشنهاد کردند که مهارکنندههای آنزیم پروتئاز ( )3CLproممکن است بتوانند در درمان
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 SARS-CoVموثر باشند .با تکیه بر دالیل مذکور از داروهایی همچون آتازاناویر ،ریتوناویر ،نلفیناویر و لوپیناویر جهت درمان
 MESR-CoVو  SARS-CoVاستفاده شده است.
در مطالعهای که توسط  Fintelmanو همکاران در سال  2020انجام شد ،داروی آتازاناویر هم بهدلیل فراهمی زیستی باالتر در
ریه و هم بهدلیل اتصال محکمتر به ناحیهی فعال آنزیم پروتئاز  ،SARS-CoV-2نسبت به لوپیناویر ،داروی مناسبتری جهت
استفاده در بیماران مبتال به کووید 19-بوده است .در این تحقیق مشاهده شد که داروی آتازاناویر در غلظت  10μMمیتواند
فعالیت آنزیم  3CLproو در نتیجه تکثیر ویروس را در مصرف بهتنهایی یا همراه با ریتوناویر مهار کند .سپس ارزیابیهای دیگری
نیز در شرایط  In-vitroبا استفاده از مدلهای تکثیر و عفونتزایی ویروسی ،بر روی سه ردهی سلولی  ،Vero cellسلولهای
اپیتلیال ریوی انسانی و مونوسیتهای اولیهی انسانی انجام گردید و اثر مهارکنندگی داروی آتازاناویر بر فعالیت آنزیم تائید شد.
آتازاناویر از مرگ سلولی و تولید سایتوکاینهای پیشالتهابی در مونوسیتهای آلوده به ویروس کرونا جلوگیری میکند .همچنین
کاهشی که در سطح  IL-6و  TNF-αالقا شده توسط ویروس ایجاد میشود ،در مقایسه با دارویی مثل کلروکین که برای اثرات
ضدویروسی و ضدالتهابی شناخته شده ،بیشتر است و به همین دلیل این گروه تحقیقاتی استفاده از داروی آتازاناویر بهتنهایی یا
همراه با ریتوناویر را جهت مقابله به بیماری کووید 19-پیشنهاد کردهاند.
همچنین در مطالعاتی که توسط  Squiresو همکاران ( Murphy ،)6و همکاران ( ،)7و  Cahnو همکاران ( )8انجام شد
مشخص گردید که داروی آتازاناویر نسبت به سایر داروهای مهارکنندهی آنزیم پروتئاز ،عوارض جانبی کمتری دارد و دیس-
لیپیدمی نیز ایجاد نمیکند و از همین روی استفاده از آن در بین داروهای این دسته ارجحیت دارد.
در مطالعهای که توسط رحمانی و همکاران در سال  2020انجام شد ،اثربخشی و ایمنی داروی هیدروکسیکلروکین به عالوهی
آتازاناویر/ریتوناویر در درمان بیماران مبتال به کووید 19-متوسط و شدید ،مورد ارزیابی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که
این ترکیبدرمانی برای بیمارانی که درصد اشباع اکسیژن خون ( )SpO2آنها باالتر از  90درصد است میتواند کمککننده باشد
ولی برای بیماران با درصد اشباع اکسیژن خون کمتر از 90درصد ،کارایی چندانی ندارد.
با توجه به وجود شواهدی قوی مبنی بر احتمال اثربخشی داروی آتازاناویر در درمان بیماری کووید ،19-در برخی مطالعات از
آن حتی به عنوان گروه کنترل (مقایسه) نیز استفاده شده است ،که در ذیل به دو مورد آن اشاره میشود:
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 )1مطالعهای که توسط  Bhardwajو همکاران در سال  2020انجام شد و در آن به استخراج برخی مولکولهای فعال از گیاه
چای و بررسی اثرات مهارکنندگی آنها بر فعالیت آنزیم  3CLproویروس کورونا و مقایسهی نتایج حاصل با اثرات داروی آتازاناویر
به عنوان داروی کنترل پرداختند.
 )2مطالعهای که توسط  Tripathiو همکاران در سال  2020انجام شد و در آن به بررسی اثر مهارکنندگی داروی تیکوپالنین
بر فعالیت آنزیم  3CLproویروس کورونا و مقایسهی نتایج حاصل با اثر داروی آتازاناویر به عنوان یکی از داروهای کنترل پرداختند.
در مطالعهای که توسط  Abhinandو همکاران در سال  2020بر روی ویروس  SARS-CoV-2انجام شد ،مشخص گردید
که شباهت  97درصدی میان توالی آنزیم پروتئاز اصلی ( )3CLproویروسهای  SARSو  SARS-CoV-2وجود دارد و
نواحی متصلشوندهی آنها به ناحیهی اتصال گیرندهی  ACE2نیز یکسان است و با توجه به این شواهد به بررسی اثرات داروهای
مهارکنندهی پروتئاز بر جلوگیری از تکثیر  SARS-CoV-2پرداخت ند و مشاهده کردند که از بین داروهای این دسته ،داروی
ریتوناویر بیشترین پوتنسی را در مهار آنزیم پروتئاز اصلی  SARS-CoV-2و همچنین  TMPRSS2انسانی دارد و داروهای
ایندیناویر و آتازاناویر از طریق اتصال به  ،Cathepsin B/Lدر جلوگیری از فیوز شدن ویروس کورونا به غشای سلولهای میزبان
نقش دارند و از این روی میتوان از داروهای این دسته جهت درمان بیماران کووید 19-استفاده کرد.
در مطالعهای که توسط  Beckو همکاران در سال  2020در مورد پیشبینی اثربخشی داروهای رایج ضدویروس بر SARS-
 CoV-2با استفاده از مدل  Drug-target Interaction Deep Learningانجام شد ،مشخص گردید که از بین داروهای
ضدویروس ،داروی آتازاناویر بیشترین پوتنسی ( )Kd= 94.94nMرا برای مهار فعالیت آنزیم  3CLproدارد و بعد از آن ،میتوان
به ترتیب داروهای رمدسیویر ،افاویرنز ،ریتوناویر و دولوتگراویر را نام برد .همچنین مشاهده شد که داروی آتازاناویر تمایل باالیی
برای اتصال به آنزیمهای RNAپلیمراز وابسته به  ،)Kd= 21.83nM( RNAهلیکاز ( ،)Kd= 25.92nMاگزونوکلئاز3’-
’-O-2’ ،)Kd= 82.36nM( 5ریبوز متیلترنسفزار ( )Kd= 390.67nMو  )Kd= 50.32nM( endoRNAseدارد که
نشاندهنده ی مهار همزمان زیرواحدهای مختلف کمپلکس دخیل در تکثیر ویروس دارد و از این روی پیشنهاد کردهاند که
مطالعات  In-vivo ،In-vitroو بالینی گستردهای بهمنظور بررسی اثربخشی و ایمنی داروی آتازاناویر در درمان بیماران مبتال
به کووید 19-انجام شود.
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در مطالعهای که توسط  Francisو همکاران در سال  2020در مورد مهار آنزیم هلیکاز در  SARS-CoV-2توسط داروهای
دارای تائیدیه و مورد استفاده در بالین انجام شد ،مشخص گردید که داروهای بهترتیب واپرئوتاید و آتازاناویز بیشترین تمایل و
پو تنسی را جهت مهار فعالیت آنزیم هلیکاز ویروس ،از طریق برقراری پیوند هیدروژنی با نواحی  Gly79و  Gln331این آنزیم
دارند و تمایل اتصالشان به آنزیم هلیکاز از داروهای فاویپیراویر و هیدروکسیکلروکین نیز بیشتر است.
با توجه به شواهد ،انجام مطالعات بالینی گستردهتر در خصوص بررسی اثربخشی و ایمنی داروی آتازاناویر در درمان بیماران مبتال
به کووید 19-ضروری به نظر میرسد چرا که ممک ن است از بین داروهای موجود در بازار دارویی جهان ،بتوان از آن بهعنوان
یکی از درمانهای اصلی بیماری کووید 19-استفاده کرد.
مقدار مصرف:

بزرگساالن:
روزانه یک قرص ترکیبی حاوی  300میلی گرم آتازاناویر 100 +میلی گرم ریتوناویر همراه با غذا به مدت  14-7روز
در افرادی که قادر به تحمل ریتوناویر نیستند :روزانه  400میلی گرم آتازاناویر همراه غذا به مدت  14-7روز

کودکان
کپسول خوراکی :در کودکان با وزن کمتر از  15کیلوگرم توصیه نمی شود .میزان مصرف برای کودکان با وزن 15 -34
کیلوگرم200،میلی گرم روزانه همراه با  100میلی گرم ریتوناویر می باشد .میزان مصرف در کودکان با وزن  35و باالتر300 ،
میلی گرم روزانه همراه با  100میلی گرم ریتوناویر است.
تنظیم دوز
آتازاناویر نباید در نارسایی شدید کبدی مورد استفاده قرار بگیرد .مصرف همزمان این دارو با ریتوناویر در هیچ درجه ای از
نارسایی کبدی توصیه نمی شود .در نارسایی کلیوی نیاز به تنظیم دوز این دارو نمی باشد.
فارماکوکینتیک
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آتازاناویر برای جذب از راه خوراکی ب ه محیط اسیدی وابسته بوده و به شکل وابسته به  pHحاللیت در آب نشان می دهد .لذا
جهت جذب بهینه باید همراه غذا مصرف شود .فاصله گذاری حداقل  10ساعته در مصرف آن با داروهای خنثی کننده و کاهنده
ترشح اسید معده توصیه می شود ،ضمن اینکه همزمان با داروهای مهار کننده پمپ پروتون دارای منع مصرف می باشد.
آتازاناویر توانایی نفوذ به مایع مغزی -نخاعی و نیز سمینال را دارد .متعاقب مصرف خوراکی ،اوج غلظت پالسمایی آن در عرض
 3-2ساعت حاصل می شود .نیمه عمر پالسمایی آن  8-7ساعت است که در مصرف همزمان با ریتوناویر به حدود  18-9ساعت
افزای ش می یابد .میزان اتصال به پروتئین های پالسما برای این دارو  86درصد است .آتازاناویر دارای متابولیسم کبدی بوده و
 CYP3A4زیر واحد اصلی دخیل در این فرآیند است .ضمن اینکه آتازاناویر ،خود ،آنزیمهای کبدی مانند ،CYP3A4
 CYP2C9و  UGT1A1را مهار کرده و این ویژگیها باید در بحث تداخالت دارویی مورد توجه ویژه قرار گیرد .حذف این دارو
عمدتاً (  79درصد) صفراوی بوده و متابولیتها از طریق مدفوع از بدن دفع می شوند.
مصرف در کودکان
کپسول خوراکی :در کودکان با وزن کمتر از  15کیلوگرم توصیه نمی شود.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
آتازاناویر در تعداد محدودی از خانمها در طی حاملگی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اطالعات حیوانی و انسانی موجود
حاکی از این است که آتازاناویر خطر نقائص عمده و اصلی هنگام تولد را افزایش نداده است .همچنین در خانمهای حامله،
آتازاناویر باید در کنار ریتوناویر مصرف شود.
آتازاناویر در شیر انسان ترشح می شود؛ با این وجود ،اطالعاتی در خصوص تاثیر این دارو بر تولید شیر وجود نداشته و
توصیه بر این است که تغذیه نوزاد با شیر مادر صورت نگیرد.
عوارض جانبی

عوارض جانبی با احتمال بروز بیش از  10درصد
افزایش بیلی روبین تام ،تب ،راش ،هایپرکلسترولمی ،تهوع ،اسهال ،سرفه ،افزایش CPK
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عوارض جانبی با احتمال بروز بین  1تا  10درصد
کاهش نوتروفیل ،یرقان ،سردرد ،نوروپاتی محیطی ،استفراغ ،سرگیجه ،میالژی ،درد شکمی ،افسردگی

عوارض جانبی با احتمال بروز کمتر از  1درصد
طوالنی شدن  ،PRبروز دیابت جدید ،تشدید بیماری دیابت قبلی و هایپرگالیسمی
سایر موارد :پانکراتیت ،اختالالت کیسه صفرا ،تشکیل سنگهای صفراوی و کلیوی
تداخالت دارویی
مصرف همزمان با القاکننده های  : CYP3A4داروهایی مانند ریفامپین ،باربیتوراتها ،فنی تویین ،پیوگلیتازون ،کاربامازپین و
کورتیکوستروئیدها افزایش متابولیسم آتازاناویر و کاهش اثر بخشی آن را به همراه دارند.
مصرف همزمان با سوبستراهای  CYP3A4و  : UGT1A1آتازاناویر ممکن است سطح سرمی داروهای ذیل را افزایش داده و
منجر به عوارض جدی و حتی تهدید کننده حیات شود :ایرینوتکان ،تریازوالم ،میدازوالم خوراکی ،فرآورده های ارگو ،درونادرون،
لوواستاتین ،سیمواستاتین ،رانوالزین ،پیموزاید ،کلشی سین ،سیلدنافیل (در استفاده برای .)PAH
موارد منع مصرف
موارد منع مصرف :سابقه واکنشهای حساسیتی شدید مانند سندرم استیونس-جانسون و اریتم مولتی فرم ،در افراد مبتال به
بیماری پیشرفته کلیوی و نیازمند همودیالیز ،نارسایی شدید کبدی
نکات قابل توصیه به بیمار
-

پزشک ،داروساز ،پرستار و دندانپزشک خود را از مصرف این دارو آگاه سازید.

-

با توجه به پتانسیل باالی تداخالت دارویی و احتمال عوارض جدی و مهم با آتازاناویر ،با پزشک و یا داروساز خود در
خصوص مصرف همزمان سایر داروهای خود (اعم از داروهای نسخه ای ،OTC ،مکمل ها و ویتامین ها) حتماً مشورت
کنید.
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. این دارو می تواند افزایش قند خون ایجاد کند.قند خون خود را بر اساس توصیه پزشکتان پایش کنید

-

) احتمال تغییر در فعالیت و اثربخشی فرآورده های هورمونی کنترل بارداری (مانند قرص های ضد بارداری خوراکی

-

. از روش های مطمئن تر برای جلوگیری از بارداری استفاده کنید.وجود دارد
،اگر در طی دوران بارداری این دارو را م صرف کرده اید و نوزاد شما بعد از تولد دچار زردی چشم و پوست شده است

-

.پزشک خود را آگاه سازید
.دارو را همراه با غذا میل کنید

-

. از فرآورده های آنتی اسید استفاده نکنید، ساعت پس از مصرف آتازاناویر2  ساعت قبل یا1

-

 سایمتیدین و هم خانواده های آنها را، فاموتیدین، پنتوپرازول، النسوپرازول،در صورتی که داروهایی مانند اومپرازول

-

 حتماً پزشک یا داروساز خود را در خصوص آگاهی از نحوه صحیح مصرف همزمان این داروها مطلع،مصرف می کنید
..نمایید
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 -2آزیترومایسین()Azitromycin
اشکال دارویی:
 قرص و کپسول  250و  500میلی گرمی
 سوسپانسون خوراکی 100و  200میلی گرم در  5سی سی
 پودر تک دوز برای تزریق 500 :میلی گرمی

دسته دارویی :از آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز پروتئین باکتریایی و دسته ماکرولیدها می باشد.
مکانیسم اثر:
مکانیسم آنتی باکتریال :
مهار ساخت پروتئین از طریق اتصال به ساب یونیت  RNA50sریبوزومتوقف واکنشهای جابجایی) (translucationآمینواسیل و توقف تشکیل مجموعه های آغازین در مرحله رونویسیاثرات آنتی وایرال :
ساختار فضایی آزیترومایسین به گونه ای است که قادر است به عنوان رسپتوری جهت اتصال یون های منیزیم ،آهن
وکلسیم با شارژ مثبت باشد .قبل از اتصال و اثر به RNAویروس کوید  19ابتدا الزم است که دارو آزیترومایسین با عناصر
یونی مانند منیزیم باند شوند و کمپلکس اولیه آزیترومایسین-منیزیم شکل گیرد .سپس داروی هیدروکسی کلروکین به
این کمپلکس اولیه باند شده و کمپلکس آزیترومایسین-کلسیم –هیدروکسی کلروکین اماده انتقال جهت اتصال به ادنین-
اوراسیل رشته های  RNAویروس می باشد و استفاده از داروی آزیترومایسین سبب عملکرد بهتر داروی هیدروکسی
کلروکین میگردد.
توضیح در مورد اینکه چرا آزیترومایسین نسبت به اریترومایسین در عفونت با باکتریهای گرم منفی موثرتر میباشد میتواند
به علت تشکیل بهتر منفذ در غشا و دیواره ی باکتری ها توسط آزیترومایسین در مقایسه با اریترومایسین دانست.
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آزیترومایسین دارای بار مثبت خارجی است که به علت حضور متیل در حلقه  15غشا ماکرولیدهاست که این امر باعث
میشود به مقدار زیادی از دیواره ی سلولی باکتری عبور ودرنتیجه جذب بهتری داشته باشد .
شواهد استفاده از آزیترومایسین در کووید:
آزیترومایسین در درمان ترکیبی با هیدروکسی کلروکین،در بیماران مبتال به کرونا ویروس استفاده میگردد و مکانیسم انها مهار
همانندسازی  RNAویروس کووید  19است.
آزیترومایسین جهت درمان عفونت ویروسی انتخابی وتایید شده نیست .اما در برخی مقاالت گزارشاتی از تعدادی از بیمارستان
ها جهت درمان ترکیبی هیدروکسی کلروکین یا کلروکین با آزیترومایسین جهت درمان کووید  19وجود دارد.آزیترومایسین
سبب جلوگیری از عفونت شدید باکتریایی در بیماران میگردد و در طی مطالعه انجام شده بر روی تعدادی از بیماران کووید ،19
بیمارانی که به طور ترکیبی با هیدروکسی کلروکین وآزیترومایسین درمان شده اند یک هفته بعد از درمان در هیچ کدام از
بیماران اثرات حاد تنفسی دیده نشده است.آزیترومایسین یک باز ضعیف میباشدو در داخل وزیکول های اندوزوم و لیزوزوم تجمع
می یابد که میتواند افزایش دهنده ی  PHباشد و همانندسازی ویروس را نیز محدود میکند .همچنین آزیترومایسین سبب القا
بیان ژنهای رسپتورهای اینترفرونی میگردد که این اثر همانندسازی ویروسها را کاهش میدهد .به عالوه آزیترومایسین به طور
مستقیم در سلول های اپیتلیال برونشیال جهت حفظ عملکرد وکاهش ترشح موکوز و تسهیل عملکرد ریوی عمل میکند .با توجه
به این شواهد و شواهد بالینی دیده شده آزیترومایسین در ترکیب هیدروکسی کلروکین از طریق کاهش حجم ویروس در بدن
،عمل می کند .اتصال ویروس کووید بهACEیاCD147موجود در سلول میزبان سبب تهاجم ویروسی میگرددCD147.یک
رسپتور روی سلول های میزبان است که داروهایی که باCD147باند میگردند یا بیانCD147را مهار میکنند میتوانند مهارکننده
تهاجم ویروس در بین سلول های دیگر باشند .مطالعات پیشنهادکننده تاثیرات سودمند آزیترومایسین در کاهش لود ویروسی
در بیماران بستری میباشد.که ممکن است آزیترومایسین در اتصال ویروس با رسپتور CD147تداخل ایجاد نماید.
همچنین آزیترومایسین کاهش دهنده بیان بعضی از متالوپروتیین ها (کاهش  )CD147و القاکننده پاسخ انتی وایرال در اپیتلیال
برونش در عفونت با راینو ویروسها میباشد.
مقدار مصرف:
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تجویز آزیترومایسین ازراه خوراکی مقدور است .دوز مصرفی برای بزرگساالن با بیماری های همچون عفونت مجرای تنفسی (در
حد متوسط) 500میلی گرم روزانه در روز اول و250میلی گرم روزانه به مدت  4روز است .همچنین الگوی تجویز دیگری به
مقدار 500میلی گرم روزانه به مدت  3روز میباشد.
دوز درمانی برای کودکان 10mg/kgبه صورت تک دوز روزانه و در ادامه 5mg/kgروزانه به مدت  4روزمیباشد.همچنین راه
تجویز دیگر برای کودکان اینگونه تعریف شده است10mg/kgروزانه وفقط در طی سه روزتجویز گردد.
در درمان کووید  19پیشنهاد درمان 7تا  10روزه دوز  500میلیگرم روزانه به همراه ناپروکسن  500میلیگرم و هیدروکسی
کلروکین  200تا  400کیلوگرم بوده که طبق کلینیکال تریال های متعدد این روش درمانی بیشتر برای بیماران غیر بستری
متداول و تاحدودی موثر بوده و برای بیماران بستری در بیمارستان توصیه نشده است.
فارماکوکینتیک:
داروی آزیترومایسین به ط ور بسیار گسترده ای در مایعات وبافتهای بدن پخش میگردد و بیشتر بافتها سطوح خیلی باالتری حتی
از سطوح سرمی دارند و غلظت باالی دارو در طحال ،کبد،کلیه ها،ریه،غدد لنفاوی و لوزه ها تجمع می یابد .آزیترومایسین به
میزان باالیی در لوکوسیتهای پلی مورفونوکلئر ها ،فیبروبالستهای پوست انسانی وماکروفاژها تغلیظ میگردد و نیمه عمر طوالنی
دارد .آزاد سازی دارو از بافتها به کندی انجام می گیرد (نیمه عمر بافتی  4-2روز) و لذا نیمه عمر حذف آن به سه روز می رسد.
این ویژگی ها منحصر به فرد هستند که اجازه میدهد تا دارو به صورت تک دوز روزانه تجویز گردد و طول دوره درمانی در اغلب
بیماران کوتاه تر باشد .پروتئین بایندینگ آزیترومایسین متناسب یا غلظت سرمی ان متغیراست ودر غلظت 0.02-0.05
µg/mlپروتیین بایندینگ تقریبا 50درصدی دارد .فقط  4تا 6درصد دوز خوراکی آزیترومایسین به صورت داروی فعال در ادرار
ترشح میگردد .تغییر دوز دارو در بیماران با نقص کلیوی الزم نیست.
جذب :سریع از مجرای GI
غذا کاهش دهنده ماکزیمم سطح پالسمایی و مقدار جذب دارو میباشد.
توزیع :به سرعت در بدن توزیع میگردد وقابل نفوذ به  CNSنیست .دارو در فیبروبالستها و فاگوسیتها تغلیظ میگردد.
ترشح :قسمت اعظم ان در مدفوع ترشح میگردد وکمتر از ده درصد در ادرار ترشح میگردد.
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دارو دارای نیمه عمر حذفی  68ساعته است.
مصرف در کودکان
دوز درمانی برای کودکان 10mg/kgبه صورت تک دوز روزانه و در ادامه  5 mg/kgروزانه به مدت  4روزمی باشد .همچنین
راه تجویز دیگر برای کودکان اینگونه تعریف شده است  10mg/kgروزانه وفقط در طی سه روزتجویز گردد.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
مصرف در دوران بارداری وشیردهی:میبایست با احتیاط مصرف گردد و از نظر ریسک مصرف در بارداری در دسته B
قرار دارد.
عوارض جانبی با درصد شیوع واهمیت:
به ن ظر میرسد که آزیترومایسین یک داروی ایمن میباشد وعوارض گوارشی متوسط میتواند از عارضه های جانبی اصلی ان باشد.
راش های پوستی نیز به طور نادر دیده میشود .سردرد وگیجی گاها گزارش شده است .از عوارض اصلی در بیماران  AIDSمیتوان
به اسهال اشاره کرد .که معموال نیاز به درمان ندارد .به عالوه تست های عملکرد کبدی غیرنرمال در مصرف طوالنی مدت
آزیترومایسین گزارش شده است .کاهش سطح شنوایی به شکل برگشت پذیر در بیماران AIDSکه روزانه مقدار  500میلی
گرم از دارو را مصرف میکنند گزارش شده است.
عوارض سیستم اعصاب مرکزی :گیجی،تهوع،سردرد،خستگی
قلبی-عروقی :درد قفسه ی سینه
گوارشی :تهوع و استفراغ،اسهال  ،یرقان کولستاتیک ،کولیت سودوممبران
سایرعوارض :نفریت-حساسیت به نور ،راش-آنژیوادما
تداخالت دارویی بر اساس اهمیت:


آلومینیوم و منیزیم موجود در داروهایANTACIDSکاهش دهنده ی پیک پالسمایی آزیترومایسین هستند .حتما

این دارو ها را حداقل با فاصله ی  2ساعت از داروی آزیترومایسین باید مصرف نمود.
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آزیترومایسین بدلیل مهار آنزیم های  CYPمی تواند با بسیاری از داروها تداخل و متابولیسم آنها را مهار و سطح

پالسمایی آنها را افزایش دهد و با توجه به نیمه عمر باالی آزیترومایسین و نفوذ داخل سلولی آن این تداخل می تواند طوالنی
مدت باشد .اگرچه میزان مهار انزیمی آن کمتر از کالریترومایسین و اریترومایسین می باشد با این وجود در برخی مواد این
تدخالت اهمیت دارد .ازجمله داروی دیگوکسین که افزایش دهنده سطح پالسمایی دیگوکسین است و حتما باید با فاصله
ی نزدیک مانیتور گردد.


همچنین از مصرف همزمان آزیترومایسین با ارگوتامین ها باید خودداری شود.



آزیترومایسین افزایش دهنده ی تاثیر فارماکولوژیک تریازواالم است .و با احتیاط باید مصرف گردد.



مصرف همزمان وارفارین با دیگر ماکرولیدها سبب افزایش  PTمیگردد اما با آزیترومایسین شواهدی دیده نشده است.با

این حال حتما  PTو  PTTبیماران چک گردد .


آزیترومایسین با دارو های کاربامازپین ،سایمتیدین  ،پردنیزولون ،وارفارین و تعدادی از داروهایی که دارای اثرات ضد

دردی هستند تداخلی ندارد .غذا بر جذب ان تاثیرگذار است وجذب دارو را به نصف کاهش میدهد .دارو های انتی اسید کاهش
دهنده سطح پیک سرمی میباشند


آزیترومایسین متابولیسم داروهای دیگر را درکبد مهار نمیکند .هم چنین بر روی فارماکوکینتیک ترفنادین اثری ندارد

.


در خصوص مصرف همزمان هیدروکسی کلروکین با آزیترومایسین برخی تداخالت فارماکوکینتیک مشاهده شده

بطوریکه ازیتروماسین باعث مهار متابولیسم هیدروکسی کلروکین و افزایش آثار آریتموژنیک هیدرکسی کلروکین و افزایش
فاصله موج  QTدر الکتروکاردیوگرام می گردد و توصیه شده که بخصوص در بیماران قلبی این موضوع مورد توجه قرار گیرد
.اگرچه برخی از پزشکان معتقدند که با طوالنی کردن فاصله مصرف این دو دارو می توان از میزان این تداخل کاست اما با
توجه به نیمه عمر طوالنی آزیترومایسین و هیدروکسی کلروکین حتی با افزایش فاصله مصرف این تداخل محتمل می باشد.
اثر بر آزمایشات تشخیصی
انتی بیوتیک آزیترومایسین اثر ثابتی بر تستهای ازمایشگاهی ندارد
موارد احتیاط مصرف:
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نیمه عمرحذفی آزیترومایسین در بیماران با بیماری کبدی نسبت به افراد نرمال طوالنی تر است .بنابراین در افراد با نقایص
کبدی میبایست با احتیاط مصرف گردد .همچنین در خانم های باردار وخانم های شیرده با احتیاط مصرف گردد.
نکات قابل توصیه به بیمار:
 نحوه ی مصرف دوز دارو را به بیمار یا همراهان او اموزش دهیم.
 به بیمار توصیه کنیم دارو را با معده خالی مصرف کند(.یا یک ساعت قبل غذا و دو ساعت بعد از هر وعده ی غذایی)
 از مصرف همزمان دارو با انتی اسیدها خودداری شود
نکات پرستاری:
 در مصرف همزمان با دیگوکسین و وارفارین و داروهای با  therapeutic indexپایین حتما بیمار را با فاصله ی کم
فالو کنیم.

References:
1-USE OF ANTIBIOTICS reference book: A Kucers ,5th edition
2-Nurse's drug guide 4th edition, references book
3-DRUG INTRACTIONS reference book
Basic and clinical Pharmacology, Katzung 2018إ4- th edition 14
5-A Mechanism of Action for Hydroxychloroquine and Azithromycin toInhibit Coronavirus
Disease COVID-19
5-Clinical Pharmacology Perspectives on the Antiviral Activity of Azithromycin and Use in
COVID‐19
6-CD147 as a Target for COVID-19 Treatment: Suggested Effectsof Azithromycin and Stem
Cell Engagement

17

کمیته علمی انجمن فارماکولوژی پایه و بالینی ایران

 -3انوکساپارین ))Enoxaparin

اشکال دارویی:
 سرنگ های آماده تزریق 80mg/0.8 ml, 60mg/0.6 ml, 40mg/0.4 ml, 20mg/0.2ml
توضیحات :هر  1میلی گرم انوکساپارین معادل  100واحد انوکساپارین است.
دسته دارویی و مکانیسم اثر:
انوکساپارین از دسته داروهای ضد انعقاد تزریقی و جزو هپارین های با وزن مولکولی پایین می باشد .از نظر مکانیسم اثر از
طریق مهار فاکتور  Xفعال با اثر بر آنتی ترومبین  IIIعمل میکند .با توجه به شکسته شدن مولکول دارو نسبت به هپارین
تغییراتی در مکانیسم اثر دارو ایجاد شده است از جمله کاهش مشخص اثر دارو بر مهار غیر مستقیم ترومبین.
شواهد استفاده در کووید:19
از اثرات مفید داروی انوکساپارین در کووید 19-می توان به موارد زیر اشاره کرد:


جلوگیری از عفونت با کاهش ورود ویروس به داخل سلول و نتیجتاً کاهش میزان ویروس



کاهش آزاد سازی  IL-6در شرایط طوفان سایتوکاینی



جلوگیری از شرایط هایپرگوآگولیشن از طریق مهار فعال سازی آبشار انعقادی



جلوگیری از ترومبوآمبولی وریدی



جلوگیری از ترومبوز در عروق متوسط و کوچک که در صورت ایجاد می تواند منجر به نارسایی ریوی گردد.

گزارشات آزمایشگاهی نشان می دهد که داروی انوکسارین نقش موثری در کاهش آزاد سازی  IL-6دارند ،به طوریکه نتایج
مطالعات حاکی از آن است که تحریک ساخت  IL-6و  IL-8توسط لیپو پلی ساکارید ) (LPSدر سلول های اپیتلیال ریه تیمار
شده با تریپسین ،می تواند بوسیله انوکساپارین مهار گردد.
همچنین شواهد بالینی در خصوص اثر گذاری داروی انوکساپارین در کاهش میزان آزاد سازی  IL-6موجود است .در سال
 2010کاهش آزاد سازی  IL-6در بیماران مبتال به سپسیس که داروی انوکساپارین دریافت می کردند ،گزارش شد .در تایید
شواهد قبلی ،نتایج بدست آمده از یک مطالعه بالینی گذشته نگر نشان داد که استفاده از هپارین با وزن مولکولی پایین در
بیماران مبتال به کووید 19-با افزایش درصد تعداد لنفوسیت ها و کاهش قابل توجه  IL-6همراه بوده است.
18
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علی رغم مطالعات موی د اثر بخشی انوکساپارین در کنترل عفونت و اختالالت انعقادی بیماران مبتال به کووید ،19-برخی شواهد
اثر این دارو را نسبت به داروی هپارین ضعیف تر می دانند.
مقدار مصرف:

در درمان ترومبوز ورید عمقی/آمبولی ریوی:
 1m/kg/doseزیر جلدی هر  12ساعت یا  1.5mg/kgیکبار در روز

در فاز حاد انفارکتوس میوکارد:
 زیر  75سال 30 mg :وریدی بولوس به همراه  1 mg/kgزیر جلدی (دوز مجموع دو دوز اول حداکثر  )100mgهر 12ساعت
 باالی  75سال 0.75mg/kg :هر  12ساعت زیر جلدی (حداکثر  75میلی گرم برای دو دوز ابتدایی)در پروفیالکسی ترومبوز وریدی 40mg :یکبار در روز یا  30mgدوبار در روز به صورت زیر جلدی
فارماکوکینتیک:
حداکثر اثرات ضد انعقادی :حدود  4ساعت ( 3-5ساعت) پس از تزریق داخل زیر جلدی
مدت زمان فعالیت ضد فاکتور انعقادی  :Xaبا دوز  40میلی گرم حدود  12ساعت می باشد.
اتصال پروتئینی :به پروتئین های متصل شونده به هپارین متصل نمی شود.
متابولیسم :کبدی ،از طریق دسولفوراسیون و دپلیمریزاسیون و تبدیل شدن به مولکولهای با وزن مولکولی کمتر و فعالیت
بیولوژیکی بسیار کم
فراهمی زیستی :در بزرگساالن متعاقب تجویز زیر جلدی تقریبا  100است.
نیمه عمر حذف پالسمایی :انوکساپارین  2-4برابر طوالنی تر از هپارین است .غیر وابسته به دوز و بر اساس فعالیت آنتی :Xa
 4/5تا  7ساعت
کلیرانس کلیوی :انوکساپارین در کلیرانس کراتینین کلیوی کمتر از  30 ،30درصد کاهش می یابد.
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 با توجه به قابل پیش بینی بودن سطوح سرمی و فارماکوکینتی ک هپارین های با وزن مولکولی پایین ،پایش اثر از طریق
انجام تست  PTTضرورت ندارد به جز در موارد بارداری ،نارسایی کلیوی و بیماران چاق که پایش فاکتور  Xaتوصیه می
شود.
 دفع دارو از طریق ادرار است و در نارسایی کلیوی نیمه عمر آن افزایش می یابد.
 با توجه به نیمه عمر باالتر داروهایی با وزن مولکولی پایین تر نسبت به هپارین ( 12-3ساعت) ،دفعات مصرف دارو کمتر
و فواصل تجویز بیشتر شده است.
 به دلیل خطر بروز هماتوم نباید به صورت داخل عضالنی تجویز شود.
موارد مصرف:
 در پیشگیری و درمان ترومبوز ورید عمقی و آمبولی ریوی مورد استفاده قرار می گیرد.
 وقوع حوادث ترومبوتیک راجعه متعاقب انفاکتوس میوکارد با این دارو کاهش می یابد.
 همچنین برای پیشگیری از ترومبوزهای وریدی بدنبال اعمال جراحی ارتوپدی یا کسانی که در فاز حاد انفارکتوس میوکارد
هستند ،استفاده می شود.
عوارض جانبی:
عوارض شایع ( :)<10%
هماتولوژی و انکولوژی :آنمی ،خونریزی
عوارض نسبتا شایع (:)1-10%
قلبی عروقی :ادم محیطی
سیستم اعصاب مرکزی :گیجی
گوارشی :تهوع
هماتولوژی و انکولوژی :خونریزی شدید (مانند خونریزی داخل جمجمه ای ،داخل چشمی ،خلف صفاقی) ،کبودی،
ترومبوسیتوپنی
کبدی :افزایش سطح سرمی آالنین آمینوترانسفراز ،افزایش سطح سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز
موضعی :هماتوم در محل تزریق ،خونریزی محل تزریق ،درد محل تزریق
20
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کلیوی :خون در ادرار
متفرقه :تب
خونریزی می تواند به اشکال مختلف بروز یابد از جمله کبودی های زیر پوستی ،تیره شدن مدفوع یا خون دماغ.
حساسیت ،خارش و سوزش .سردرد ،خستگی مفرط و تغییر در بینایی نیز با مصرف دارو گزارش شده است.
موارد منع مصرف:


حساسیت مشخص به انوکساپارین (خارش ،کهیر ،واکنشهای آنافیالکتیک یا آنافیالکتوئید) ،هپارین ،فرآورده های خوکی
یا هر جزئی از فرموالسیون



سابقه بروز ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین ) (HITطی  100روز اخیر یا حضور آنتی بادی در خون



خونریزی فعال

موارد احتیاط/هشدار:
خونریزی :بیمار را از نظر عالئم یا نشانه های خونریزی از نزدیک کنترل کنید .بیماران خاص در معرض خطر خونریزی قرار
دارند .از عوامل خطرساز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اندوکاردیت باکتریایی ،اختالالت خونریزی مادرزادی یا اکتسابی ،فشار خون شدید کنترل نشده سکته هموراژیک ،تجویز دارو به
فاصله اندک پس از جراحی مغز ،ستون فقرات یا چشم ،مصرف همزمان با مهارکننده های پالکت ،خونریزی یا زخم گوارشی
اخیر ،اختالل عملکرد کلیه و خونریزی ،ترومبوسیتوپنی یا نقص پالکت یا سابقه ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین ،بیماری شدید
کبدی ،رتینوپاتی فشار خون یا دیابت یا فاز حاد بیماری .در صورت بروز خونریزی ،مصرف دارو را قطع کنید .پروتامین سولفات
می تواند به طور نسبی اثر دارو را در شرایط مصرف بیش از حد آنتاگونیزه نماید.
هیپرکالمی :مانیتور برای هیپرکالمی ،دارو می تواند با سرکوب تولید آلدوسترون باعث هایپرکالمی شود .احتمال بروز هایپرکالمی
در شرایطی مانند اختالل عملکرد کلیه ،استفاده همزمان از داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم یا مکمل های پتاسیم یا هماتوم در
بافت های بدن ،بیشتر است و نیاز به نظارت دقیق دارد.
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ترومبوسیتوپنی :مواردی از ترومبوسیتوپنی ناشی از انوکساپارین همراه با ترومبوز ،که برخی از آنها می تواند منجر به انفارکتوس
اندام ،ایسکمی اندام یا مرگ شود ،مشاهده شده است .تعداد پالکت ها از نزدیک مانیتور گردد .از مصرف دارو در بیماران با سابقه
 HITخودداری یا با احتیاط شدید استفاده شود .استفاده در بیماران با سابقه  HITبا واسطه ایمنی طی  100روز گذشته یا در
حضور آنتی بادی در گردش منع مصرف دارد .در بیمارانی که سابقه  HITدارند  ،فقط در صورتی که بیش از  100روز از HIT
گذشته باشد و هیچ آنتی بادی در گردش وجود ندارد  ،اجازه استفاده از دارو وجود دارد .در صورت داشتن پالکت >100000
و یا ایجاد ترومبوز ،درمان را قطع کرده و درمان جایگزین را در نظر بگیرید .در بیماران مبتال به ترومبوسیتوپنی مادرزادی یا
ناشی از دارو یا نقص پالکت احتیاط کنید.
مالحظات مربوط به بیماری ها:
دریچه های مصنوعی قلب :به دلیل عدم وجود شواهد کافی ،در بیماران با دریچه های مصنوعی قلب (به ویژه زنان باردار)
برای ترومبوپروفیالکسی طوالنی مدت توصیه نمی شود.
نارسایی کلیوی :در بیماران مبتال به نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود .در صورت کلیرانس کراتینین کمتر از  30میلی
لیتر در دقیقه ،تنظیم دوز مورد نیاز است.
مالحظات مربوط استفاده در گروه های خاص:
سالمندان :در افراد مسن با احتیاط مصرف کنید .تأخیر در حذف ممکن است رخ دهد .ممکن است نیاز به تغییر و تنظیم مقدار
مصرف باشد .به عنوان مثال  ،حذف بولوس  IVدر  STEMIحاد در بیماران باالی  75سال.
بیماران کم وزن :خطر خونریزی ممکن است در زنان کمتر از  45کیلوگرم و در مردان کمتر از  57کیلوگرم افزایش یابد.
چاقی :ایمنی و اثربخشی دوز پیشگیری کننده انوکساپارین در بیمارانی که چاق هستند (بیش از  30کیلوگرم در مترمربع)
ثابت نشده است و همچنین در مورد تنظیمات دوز اتفاق نظر وجود ندارد .از نزدیک عالئم و نشانه های ترومبوآمبولی را کنترل
کنید .هنگامی که انوکساپارین بر حسب وزن واقعی بدن در بیماران چاق تا وزن حداکثر  144کیلوگرم تجویز می شود ،میزان
آنتی  Xaتا سطح مناسب افزایش می یابد.
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بیماران جراحی :در بیمارانی که ضد انعقاد بریج را با دوز درمانی انوکساپارین دریافت می کنند  ،کالج پزشکان قفسه سینه
آمریکایی پیشنهاد می کند که آخرین دوز انوکساپارین را  4ساعت قبل از جراحی تجویز شود.
تداخالت دارویی:
تداخالت دارویی می تواند به صورت فارماکودینامیک از طریق مداخله در مکانیسم اثر دارو یا به صورت فارماکوکینتیک و اثر بر
پارامترهای جذب ،توزیع ،متابولیسم و دفع دارو باشد .مصرف همزمان با سایر داروهای ضد انعقاد ،ضد پالکت یا حل کننده لخته
احتمال خونریزی را به طور مشخص افزایش می دهد.
تداخالت رده :X
آپیکسابان ،دابیگاتران اتکسیالت ،ادوکسابان ،همین ،میفپریستون ،اوماستاکسین ،ریواروکسابان ،اوروکیناز ،ووراپاکسار
کاهش اثرات داروها توسط انوکساپارین:
فاکتور  Xانسانی
کاهش اثرات انوکساپارین توسط داروها:
مشتقات استروژن ،پروژستین ها
افزایش اثرات داروها توسط انوکساپارین:
آلیسکایرن ،مسدودکننده های گیرنده آنژیوتانسین ، IIمهارکنندههای آنزیم تبدیلکننده آنژیوتانسین ،کالژناز (سیستمیک)،
دفراسیروکس ،دئوکسی کولیک اسید ،دسیرودین ،اپلرنون ،ایبریتومومب تیوگزتان ،نینتدانیب ،اوبینوتوزومب ،اوماستاکسین،
پالیفرمین ،نمکهای پتاسیم ،دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم ،ریواروکسابان ،آنتاگونیستهای ویتامین K
افزایش اثرات انوکساپارین توسط داروها:
مشتقات  -5آمینوسالیسیلیک اسید ،آکاالبروتینیب ،داروهای با خصلت ضد پالکتی ،آلمتوزومب ،آنتیترومبین ،آپیکسابان،
برومپریدول ،کپالسیزومب ،دابیگاتران اتگزیالت ،داساتینیب ،ادوکسابان ،امولسیون چرب (بر پایه روغن ماهی) ،همین ،گیاهان
(با خاصیت ضد انعقاد /ضد پالکت) ،ایبروتینیب ،اینوترسن ،لیماپروست ،مزوگلیکان ،میفپریستون ،داروهای ضدالتهاب
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غیراستروئیدی ،اسید چرب امگا ،3-پنتوسان پلی سولفات سدیم ،پنتوکسی فیلین ،آنالوگهای پروستاسیکلین ،سالیسیالت ها،
سوگامادکس ،سولودکسید ،داروهای ترومبولیتیک ،تیبولون ،تیپراناویر ،اوروکیناز ،ویتامین ای (سیستمیک) ،ووراپاکسار،
زانوبروتینیب
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
مصرف در دوره بارداری :در اختالالت انعقادی دوره بارداری قابل استفاده است (رده .)B
مصرف در دوره شیردهی :مشخص نیست که آیا انوکساپارین در شیر مادر وجود دارد یا خیر .مقدار کمی از هپارین های با
وزن مولکولی پایین دیگر در شیر مادر تشخیص داده شده است .با این حال  ،بعلت اینکه قابلیت فراهمی زیستی خوراکی کم
دارند ،بعید به نظر می رسد که این ترکیبات باعث بروز عوارض جانبی در نوزاد شیرخوار شود .در تصمیم گیری برای ادامه یا
قطع شیردهی در طول درمان باید خطر در معرض قرار گرفتن نوزاد در برابر دارو ،مزایای شیردهی به نوزاد و مزایای درمان برای
مادر در نظر گرفته شود .با این حال ،دستورالعمل های ضدترومبوتیک بیان می کنند که استفاده از  LMWHمی تواند در زنان
شیرده ادامه یابد.
بررسی ها و مانیتورینگ:
مانیتورینگ پارامترها :پالکت  ،خون پنهان  ،سطح آنتی  ،Xaکراتینین سرم .نظارت بر  PTو  /یا  aPTTالزم نیست.
نظارت روتین بر سطح آنتی  Xaالزم نیست ،اما در بیماران مبتال به چاقی و  /یا نارسایی کلیوی الزم است استفاده شود .برای
بیماران باالی  144کیلوگرم ،در صورت در دسترس بودن پایش آنتی  ،Xaتنظیم دوز بر اساس سطح آنتی  Xaتوصیه می
شود .اگر پایش از طریق آنتی  Xaدر دسترس نیست ،در صورت بروز خونریزی  ،دوز دارو کاهش یابد .بیماران چاق را از نظر
عالئم و نشانه های ترومبوآمبولی از نزدیک کنترل کنید .نظارت بر سطح آنتی  Xaدر زنان بارداری که دوز درمانی انوکساپارین
دریافت می کنند یا به طور همزمان با دریافت انوکساپارین دریچه های مکانیکی قلب دارند ،توصیه می شود.
References:
Drago F, Gozzo L, Li L, Stella A, Cosmi B. Use of Enoxaparin to Counteract COVID-19
Infection and Reduce Thromboembolic Venous Complications: A Review of the Current
Evidence. Front Pharmacol. 2020;11:579886-.
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 -4ان-استیل سیستئین ))Acetadote, Fluimucil, Mucomyst( (NAC
اشکال دارویی:
 آمپول  200mg/mlو 300MG/3ML
 قرص جوشان  200 MGو 600MG
 قرص 200MG
 ویال 2G/10ML
 ساشه 600 MG
 ساشه استیل سیستئین+اسکوربیک اسید 600/75MG
دسته دارویی و مکانیسم اثر:
داروی موکولیتیک (خلط شکن) ،آنتی دوت ،آنتی اکسیدان
استیل سیستئین که به عنوان -Nاستیل سیستئین ( )NACنیز شناخته می شود ،دارویی است که برای درمان مسمومیت
استامینوفن و نیز روان شدن مخاط تجمع یافته در افراد مبتال به فیبروز کیستیک یا بیماری انسداد ریوی مزمن استفاده می
شود .این دارو می تواند به صورت داخل وریدی ،خوراکی و استنشاقی مصرف گردد .در بسیاری از موارد تجویز این فرآورده به
عنوان یک مکمل غذایی آنتی اکسیدان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
استیل سیستئین به عنوان یک پیش دارو برای ال -سیستئین عمل می کند .ال سیستئین پیش ساز آنتی اکسیدان بیولوژیک
بدن ,گلوتاتیون می باشد .از این رو تجویز استیل سیستئین باعث جبران ذخایر گلوتاتیون و کاهش آسیب کبدی ناشی ازسموم
ازجمله مسمومیت با استامینوفن می گردد .استیل سیستئین همچنین به عنوان یک آنتی اکسیدان عمومی با کاهش رادیکالهای
آزاد و کاهش آپوپتوز بافتی ،عالئم بسیاری از بیماری هایی که وضعیتشان توسط گونه های واکنش گر اکسیژن ( )ROSبدتر
شده است را تعدیل می کند .استیل سیستئین با شکستن باند دی سولفید در موکوپروتئین های خلط موجب کاهش ویسکوزیته
موکوس شده و بنابراین نقش رقیق کنندکی ترشحات را بر عهده دارد.
گلوتاتیون همراه با گلوتاتیون اکسید شده ( )GSSGو ( S-nitrosoglutathione (GSNOبه ناحیه شناسایی گلوتامات در
گیرنده های  NMDAو ( AMPAاز طریق بخش های -γگلوتامیل آنها) متصل می شوند و ممکن است تعدیل کننده های
نورونی درون زا باشند .در غلظت های میلی موالر ،ممکن است حالت  redoxکمپلکس گیرنده های  NMDAرا نیز تعدیل
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کنند .به همین ترتیب ،از آنجا که -Nاستیل سیستئین یک پیش داروی گلوتاتیون است ممکن است فعالیت گیرنده های فوق
را نیز تعدیل کند.
استیل سیستئین همچنین دارای اثرات ضد التهابی است که احتماالً از طریق مهار  NF-kBو تعدیل سنتز سیتوکاین است.
استیل سیستئین همجنین اثرات وازودیالتوری نیتریک اکساید را افزایش می دهد.
شواهد استفاده در کووید:
اثرات آنتی اکسیدانی  Nاستیل سیستئین در COVID-19
 Nاستیل سیستئین یک آلفا اسید آمینه ی غیر ضروری است که در بدن از متابولیسم متیونین سنتز می شود و به عنوان آنتی
اکسیدان در بدن عمل می کند .داده های بالینی حاکی از آن است که  Nاستیل سیستئین با خاصیت آنتی اکسیدانی خود می
تواند برای درمان و یا پیشگیری از عفونت های حاد تنفسی مفید باشد .کارآزمایی های بالینی انجام شده نشان می دهند که
تزریق  Nاستیل سیستئین داخل وریدی می تواند سبب بهبود ادم ریوی ،افزایش تبادل اکسیژن و درنهایت بهبود شرایط
بیماران مبتال به  ARDSشود .همچنین  Nاستیل سیستئین ،بستری برای سنتز گلوتاتیون ) (GSHدر بدن می باشد.
مطالعات بالینی صورت گرفته استفاده از ) N-acetylcysteine (NACرا به عنوان پیش ساز گلوتاتیون به دلیل افزایش
محتوای گلوتاتیون داخل سلولی به عنوان راهکاری برای محدود کردن آسیب استرس اکسیداتیو ریه پیشنهاد کرده اند .یک
ویژگی اصلی بسیاری از بیماریهای ریه تغییرات متابولیسم گلوتاتیون است که هم در آلوئولها و هم در بافت ریه رخ می دهد.
 NACسنتز گلوتاتیون را افزایش می دهد ،فعالیت گلوتاتیون -ترانسفراز را باال می برد و یک تاثیر مستقیم بر رادیکال های آزاد
بافت دارد .با این حال ،درمان با  NACباعث کاهش فعالیت میلوپراکسیداز بافت ریه یا میزان  nitrotyrosine-3نمی گردد.
استفاده از  Nاستیل سیستئین سطح  ICAM ،IL-6 ،IL-8و گیرنده تومور نکروز  P55کاهش می دهد .این مکانیسم ها
می توانند به کنترل موثر پاسخ ایمنی التهابی نسبت داده شوند .همچنین در ارتباط با اثرات بالینی به دنبال مصرف  NACدر
بیماران مبتال به شوک سپتیک ،مدت زمان تهویه مکانیکی کوتاهتر و مدت زمان بستری کوتاهتر در  ICUمشاهده شده است.
مطالعه ای نشان داده است که استفاده از استیل سیستئین لیپوزومال ( ،)L-NACجذب  NACو غلظت داخل سلولی را
افزایش می دهد .نتایج مطالعه نشان داد که پیش درمانی با 25( L-NACمیلی گرم بر کیلوگرم بصورت داخل وریدی) با
غلظت باالی پروتئین های غیر تیول و سطح باالی  NACدر ریه همراه بود .همچنین پس از دریافت مکمل  NACدر حیوانات
در معرض  ، LPSپراکسیداسیون لیپیدها ،غلظت کلرامین ،آسیب به  ،ACEورم ریه و غلظت ترومبوکسان و لوکوترین  B2و
 B4در ریه ها کاهش نشان دادند .ی ک مطالعه کارآزمایی بالینی دیگر در بیماران مبتال به آسیب حاد ریه  ALIیا ARDS
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() acute lung injury/adult respiratory distress syndromeنشان داد که مکمل درمانی با  150میلی گرم بر
کیلوگرم  NACکه با مصرف مقدار  50میلی گرم در کیلوگرم /روز  NACبه مدت  4روز دنبال شد باعث بهبود میزان اکسیژن
رسانی از روز اول تا چهارم و کاهش مرگ و میر شد .با این حال این درمان اثراتی در زمان تهویه مکانیکی نداشت .در یک
کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور کنترل شده با دارونما در بیماران مبتال به شوک سپتیک ،گروه بیمارانی که تحت درمان با
 NACقرار گرفتند در متغیرهای همودینامیک و برطرف کردن نارسایی اندام بهبود قابل توجهی را نشان دادند .یک کارآزمایی
بالینی دو سو کور کنترل شده نیز اثرات همودینامیک بر نشانگرهای التهابی در بیماران مبتال به شوک سپتیک را به دنبال درمان
با  NACمورد ارزیابی قرار داد که نتایج نشان داد که درمان  NACباعث بهبود اکسیژن رسانی ،بهبود استاتیک ریه ،کاهش
سطح  IL-8و گیرنده  p55 -TNFگردید .از طرفی مدت زمان تهویه مکانیکی کوتاه تر و مدت زمان بستری در بخش مراقبت
های ویژه نیز در بیماران تحت درمان با  NACکوتاه تر مشاهده شد .در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور کنترل شده
دیگر نیز جریان خون کبدی ،انتقال اکسیژن کبدی و عملکرد کبد بیماران مبتال به شوک سپتیک در مراحل اولیه بررسی گردید
که نتایج حاصله نشان داد که جریان کبدی و عملکرد کبد پس از تزریق  NACبهبود یافته است و این امر به دنبال افزایش
شاخص قلبی بوده است .یک مطالعه دیگر در بیماران مبتال به سپسیس ،کاهش فعال شدن  NFkBهمراه با کاهش سطح IL-
 8و سطح  IL-6را نشان داد ،اما  ICAM-1هیچ اختالف معنی داری نشان نداد .یک مطالعه دیگر سطح میکروآلبومینوری و
اختال ل عملکرد ارگان را در بیماران مبتال به سپسیس شدید بعد از تجویز استیل سیستئین  50 mg/kg /4 hو به دنبال آن
 100 mg/kg /24 hساعت ارزیابی گردید  .در این مطالعه مشاهده شد که سطح میکروآلبومینوریا در هر دو گروه مشابه بوده
ولی گروه  NACافزایش در درجه  ،SOFAبه ویژه نارسایی قلبی عروقی را نشان داد .در یک مطالعه دیگر مشاهده شد که
تجویز مکمل داخل وریدی (هر  8ساعت 10/روز) با دوز  70میلی گرم در کیلوگرم  NACیا دوز  62میلی گرم بر کیلوگرم
 ،2-Oxothiazolidine-4-carboxylateیک پیش داروی سیستئین ( -OTZپروسیستئین) ،موجب کاهش شاخص ضربان
قلب و مدت زمان آسیب حاد ریه شد .با این حال ،مرگ و میر با مکمل  NACیا  OTZتغییر نکرده بود .در واقع مدت زمان
آسیب حاد ریه ممکن است با این نوع درمان کوتاه شود.
 Nاستیل سیستئین یک داروی شناخته شده است که برای mucolysisو درمان برونشیت مورد استفاده قرار می گیرد .از دیگر
نکات مهم قابل ذکر این است که اثرات موثر  NACدر تعدیل سرکوب سیستم ایمنی در یک محیط اکسیداتیو نشان داده شده
است و بنابراین ممکن است در  COVID-19مفید باشد.
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در یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی انجام گرفته در کشور چین با  39بیمار پنومونی ،درمان با  NACبا دوز باال باعث بهبود
پارامترهای استرس اکسیداتیو (کاهش مالون دی آلدئید ( )MDAو افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی کل ( ))TAOCو کاهش
عوامل التهابی ( )TNF-αشده است.
مقدار مصرف:
 موکولیتیک:
 5-3میلی لیتر محلول  ٪20یا  10-6میلی لیتر محلول  ٪10؛  1تا  10میلی لیتر محلول  ٪20هر  8-6ساعت یا  2تا
 20میلی لیتر  ٪10هر  2تا  6ساعت استفاده می شود.
 مصرف در مسمومیت با استامینوفن:
مقدار کل مصرف  300میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن منقسم در سه دوز به شرح زیر:
دوز بارگذاری 100 :میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن در طول یک ساعت انفوزیون گردد.
دوز دوم 50 :میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن در طول  4ساعت انفوزیون گردد.
دوز اولیه 100 :میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن در طول  16ساعت انفوزیون گردد.
 برونکوگرام تشخیصی
 1-2 میلی لیتر محلول  ٪20یا  2-4میلی لیتر محلول  ٪10؛ دو یا سه بار قبل از انجام تست مصرف گردد.
 نفروتوکسیسیتی ناشی از مواد حاجب
 600میلی گرم خوراکی هر  12ساعت به مدت دو روز ،یک روز قبل از تجویز و روز تجویز مواد حاجب
فارماکوکینتیک
استیل سیستئین به میزان زیادی متابولیزه می شود ،دفعش ادراری است و نیمه عمر آن  6-5ساعت در بزرگساالن و  11ساعت
در نوزادان است.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
دسته بندی بارداریB :
مصرف در شیردهی :مشخص نیست که آیا دارو از طریق شیر دفع می شود یا خیر .در هر صورت باید با احتیاط استفاده گردد.
عوارض جانبی با درصد شیوع و اهمیت
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عوارض جانبی شایع گزارش شده برای فرموالسیونهای مختلف استیل سیستئین شامل راش ،کهیر و خارش است .بر اساس
مطالعات صورت گرفته برخی از بیماران عوارض جانبی به صورت راش پوستی ،افت فشار خون ،خس خس سینه را تجربه می
کنند .موارد نادری از واکنش آنافیالکسی در صورت تزریق دارو گزارش شده است.
عوارض جانبی ناخواسته برای فرموالسیونهای استنشاقی استیل سیستئین شامل حالت تهوع ،استفراغ ،ورم دهان ،تب ،آبریزش
بینی ،خواب آلودگی ،خستگی ،سفتی قفسه سینه و انقباض برونش است .در موارد نادر گزارش شده است که اسپاسم برونش در
برخی از بیماران به طور غیرقابل پیش بینی رخ می دهد .عوارض جانبی استیل سیستئین برای فرموالسیون خوراکی نیز شامل
تهوع ،استفراغ ،راش پوستی و تب است.
تجویز دوزهای باال در مدل موشی نشان داد که استیل سیستئین می تواند به قلب و ریه آسیب برساند .در مطالعه ای نشان داده
شد که استیل سیستئین با دوز باال می تواند به  )SNOAC( S-nitroso-N-acetylcysteineمتابولیزه می شود که باعث
افزایش فشار خون در ریه ها و بطن راست قلب (فشار خون باالی شریان ریوی) در موش های تحت درمان با استیل سیستئین
می شود .این اثر شبیه عارضه ای است که پس از  3هفته قرار گرفتن در معرض یک محیط کم اکسیژن (هیپوکسی مزمن)
مشاهده گردید .نویسندگان همچنین دریافتند که  SNOACدر بیان چندین ژن مهم در شرایط  in vitroو  in vivoپاسخی
مشابه هیپوکسی ایجاد می کند.
دوز مصرفی توسط پالمر و همکارانش به طور قابل مالحظه ای بیشتر از دوز مصرفی در انسان بود ،معادل حدود  20گرم در روز
بود .با این وجود ،در افراد انسانی با دوزهای متوسط تر ،تأثیرات مثبتی بر کنترل تنفس وابسته به سن (پاسخ تهویه هایپوکسی)
مشاهده شده است.
اگرچه -Nا ستیل سیستئین از آسیب کبدی قبل مصرف الکل جلوگیری می کند اما اگر چهار ساعت بعد از الکل مصرف شود،
آسیب کبدی را به صورت وابسته به دوز بدتر میکند.
تداخالت دارویی براساس اهمیت :
استیل سیستئین تداخل شدید شناخته شده ای با سایر داروها ندارد .تداخالت متوسط استیل سیستئین شامل موارد زیر است:
 زغال فعال شده
تجویز همزمان زغال فعال با استیل سیستئین می تواند اثرات استیل سیستئین را کاهش می دهد.
نکته :در این زمینه گزارش های متناقض وجود دارد .با این حال ،تجویز زغال ،تجویز استیل سیستئین را در درمان مصرف بیش
از حد استامینوفن منع نمی کند.
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 موارد نادر
تجویز نیتروگلیسیرین :استیل سیستئین ممکن است اثرات گشاد کنندگی عروقی نیتروگلیسیرین را افزایش دهد.
هشدارها
هشدارها (موارد احتیاط مصرف):


حجم ترشحات برونش ممکن است پس از تجویز افزایش یابد .اگر پاسخ سرفه شدید است ،در صورت لزوم حفظ راه
هوایی با مکش مکانیکی را در نظر بگیرید .اگر انسداد مجاری هوایی به دلیل جسم خارجی یا تجمع موضعی بوجود
آمده باشد با آسپیراسیون تراشه یا با /بدون برونکوسکوپی پاکسازی شود.



در بیماران مبتال به آسم یا سابقه برونکو اسپاسم با احتیاط مصرف شود .این بیماران در معرض خطر افزایش واکنشهای
حساسیت هستند.



در اکثر موارد  ،برونکواسپاسم ممکن است با تجویز به موقع گشادکننده برونش درمان شود .اگر اسپاسم برونش بدتر
شد ،فوراً درمان را قطع کنید.



بوی نامطبوع کمی بعد از مصرف (موقتی)



ماسک صورت ممکن است بعد از نبوالسیون ،الیه چسبنده ای روی صورت ایجاد کند .این الیه می بایست با آب
برداشته شود.



تحت شرایط خاص ،چنانچه بطری ظرف باز بوده باشد ممکن است باعث تغییر رنگ بنفش جزئی در نتیجه واکنش
شیمیایی شود .این امر هیچ تأثیری بر ایمنی یا اثربخشی دارو ندارد.



قوز قرنیه :لنزهای تماسی را بردارید .با آنتی بیوتیک های موضعی به صورت همزمان مصرف نشود.



از آنجا که ممکن است افزایش ترشحات برونش پس از استنشاق رخ دهد باید تخلیه وضعیتی ،کوبه ای استنشاق و
مکش انجام شود .در صورت بروز اسپاسم برونش ،یک گشاد کننده برونش استفاده کنید .در صورت پیشرفت اسپاسم
برونش ،درمان را قطع کنید.

موارد منع مصرف
آسم حاد
ازدیاد حساسیت به دارو
مالحظات مصرف:
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. دارو با احتیاط مصرف گردد، کبدی و کلیوی هستند،در افرادی که مبتال به نارسایی قلبی
. بهتر است داروی گشادکننده برونش تجویز گردد، دقیقه قبل از تجویز استیل سیستئین از طریق نئوبالیزر15 - 10
 درصورت نیاز هر یک ساعت٪20  یا٪10  میلی لیتر محلول2-1 :تزریق مستقیم
 ساعت با تزریق1-4  هر٪20  یا٪10  میلی لیتر محلول2-1 :مراقبت های روزمره پرستاری از بیماران مبتال به تراکئوتومی
مستقیم از طریق تراکئوتومی
5-2 :)تزریق به بخش درخت برونش ریوی از طریق هدایت کاتتر پالستیکی کوچک به نای (تحت بیهوشی و نظارت مستقیم
 از طریق سرنگ متصل به کاتتر٪20 میلی لیتر محلول
 از طریق1-4  هر٪10  میلی لیتر محلول4-2  یا٪20  میلی لیتر محلول2-1 :تزریق از طریق کاتتر داخل تراشه از راه پوست
سرنگ متصل به کاتتر
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 -5ایمونوگلوبولین وریدی ()IVIG
اشکال دارویی
 فرم وریدی در دوز  100 mg/mLو حجم های  50 ،25و  100میلی لیتری
دسته دارویی و مکانیسم اثر دارو

از دسته ایمونوگلوبولین ها بوده و از نظر مکانیسم اثر به شرح زیر عمل می کند:
 -1حفاظت در برابر عفونت ها :ایمونوگلوبولین داخل رگی از طریق مکانیسم های نوترالیزاسیون ،تحریک فاگوسیتوز و
سایتوتوکسیسیتی وابسته به آنتی بادی در برابر طیف وسیعی از پاتوژن های میکروبی دارای نقش حفاظتی است .از این مکانیسم
می توان در جهت کنترل عفونت های فرصت طلب در بیماران کووید 19-استفاده کرد.
 -2مهار فرایندهای التهابی و اتوایمیون


مهار رسپتورهای  Fcبر روی فاگوسیتهای کبد و طحال و کاهش تخریب وابسته به اتوآنتی بادی ها



مهار تمایز و تکامل سلول های دندریتیک و کاهش پاسخ های ایمنی در جهت کنترل التهاب و واکنش های اتوایمیون



کاهش زیرگروه های التهابی منوسیت ها ( )CD14+,CD16++و مهار تولید سایتوکاین های التهابی از این سلول ها



مهار و نوترالیزاسیون سایتوکاین های التهابی



مهار مولکول های چسپندگی لکوسیت ها و جلوگیری از اتصال آنها به اندوتلیال عروق



مهار آپوپتوز وابسته به  Fasو جلوگیری از تخریب بافتی



القای رسپتورهای  Fc-gamma-RIIBبر روی ماکروفاژها و کاهش تولید سایتوکاین های التهابی



تدارک آنتی بادی های آنتی آدیوتایپ در جهت کلیرانس اتوآنتی بادی ها



نوترالیزاسیون توکسین های التهابی میکروبی



افزایش انحالل و کلیرانس رسوبات کمپلکس ایمنی و مهار اتصال اجزای فعال کمپلمان و جلوگیری از تشکیل کمپلکس
حمله به غشا



مهار و نوترالیزاسیون آنافیالتوکسین ها به خصوص  C3aو  C5aاز طریق بخش  F(ab)'2آنتی بادی
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القای جمعیت سلول های تنظیمی  CD4+CD25+FoxP3+ Tregsو مهار جمعیت سلول های التهابی Th17



افزایش کلیرانس اتوآنتی بادی های  IgGاز طریق اشباع رسپتورهای FcRn

شواهد استفاده در کووید19-
ایمونوگلوبولین ها بعنوان یک داروی درمانی برای بیماریهای مختلف شناخته شده اند .این بیومولکول ها نه تنها بعنوان درمان
جایگزین در مبارزه با عفونت ها شناخته شده اند بلکه دارای خواص ضد التهابی و ایمونومدوالتوری نیز می باشند.
تجویز مناسب ایمونوگلوبولین می تواند نجات دهنده ی زندگی باشد .با این وجود ،تجویز آن می تواند همراه با عوارض جانبی
نیز باشد .اندیکاسیون های بالینی برای تجویز ایمونوگلوبولین های داخل وریدی ( )IVIGکه توسط سازمان غذا و داروی آمریکا
( (FDAمورد تایید قرار گرفته اند شامل موارد زیر می باشد:
 -1درمان نقص های ایمنی مادرزادی
 -2پیشگیری از ع فونت های باکتریایی در بیماران هایپوگاماگلوبولینمی و عفونت باکتریایی راجعه در بیماران لوسمی لنفوئیدی
مزمن )CLL( B
 -3پیشگیری از آنوریسم عروق کرونری در بیماری کاوازاکی
 -4پیشگیری از عفونت ها ،پنومونی ها ،و بیماری پیوند علیه میزبان ( )GVHDمتعاقب پیوند مغز استخوان
 -5کاهش عفونت شدید باکتریایی در بیماران ناشی از عفونت HIV
 -6افزایش مقادیر پالکت ترومبوسیتوپنی آیدیوپاتیک پورپورا جهت پیشگیری یا کنترل خونریزی
 -7درمان پلی نوروپاتی دمیلینه کننده ی التهابی مزمن ( )CIDPو اخیرا نوروپاتی حرکتی مولتی فوکال ()MMN
عالوه بر شکل دارویی داخل وریدی ،شکل زیرجلدی ایمونوگلوبولین ( )SCIGنیز توسط  FDAدر درمان نقص های ایمنی
مادرزادی مورد تایید قرار گرفته استَ .
در یک مطالعه گذشته نگر در چین در بیماران فاز شدید و بحرانی کووید 56( 19-بیمار) بعد از بستری  20( IVIGگرم در
روز) تجویز گردید .تعداد  23بیمار از  56بیمار ( 39/6درصد) در طی  28روز دچار مرگ شدند .جهت تحلیل گذشته نگر،
بیماران به دو گروه تقسیم شدند :گروهی که در طی  48ساعت آغازین بستری در  ICUداروی  IVIGرا دریافت کرده بودند و
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گروهی که بعد از  48ساعت دارو را دریافت کرده بودند .نتایج نشان داد که گروهی که در  48ساعت ابتدایی بستری  IVIGرا
دریافت کرده بودند نسبت به گروه دیگر طول مدت استفاده از ونتیالتور مکانیکی ،طول مدت بستری در  ICUو بیمارستان
کاهش یافته بود .میزان مرگ و میر  28روزه در گروه اول  23/3درصد و در گروه دوم  57/1درصد گزارش گردید.
در مطالعه ای دیگر ،درمان ترکیبی  IVIGبا دوز باال ( 20گرم در روز) و کورتیکواستروئید ( 160میلی گرم در روز) وضعیت
مخاطره آمیز بیماران شدید کووید 19-را که قبال به دوز پایین ( 10گرم در روز) همراه با کورتیکواستروئید پاسخ درمانی مناسبی
نشان نداده بودند ،بهبود بخشید.
شواهد نشان می دهد که تجویز  25 ( IVIGگرم در روز به مدت  5روز) در زمان شروع عالئم دیسترس تنفسی در بیماران
شدید کووید 19-می تواند پیشگویی بیمار را بهبود بخشد.
بر اساس توصیه ی آپتودیت IVIG ،برای مدیریت کودکان مبتال به کووید 19-با تظاهرات بالینی سندرم التهابی مولتی سیستم
( )MIS-Cو یا کاوازاکی توصیه شده است.
مقدار مصرف .پروتکل تجویز
با توجه به عدم تایید قطعی مصرف  IVIGدر بیماران بزرگسال کووید ، 19دوز توصیه شده مطابق مطالعات معتبر در دسترس
به شرح زیر است:
دوز باال ( 20گرم در روز) همراه با کورتیکواستروئید ( 160میلی گرم در روز)
دوز  25گرم در روز به مدت  5روز در زمان شروع عالئم دیسترس تنفسی
فارماکوکینتیک
بسته به برند تجاری  IVIGویژگی های فارماکوکینتیک نیز متفاوت است .برند معروف موجود در ایران ® Privigenاست که
دارای ویژگی های فارماکوکینتیکی زیر است:


پیک غلظت پالسمایی2340 mg/dL :



زمان پیک پالسمایی 27.8-37.3 :روز



78748-98521 mg.day/dL :AUC
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نیمه عمر 27.8-37.3 :روز



کلیرانس1.3 mL/Kg/day :

مصرف در کودکان
بیماران کووید 19با تظاهرات بالینی سندرم التهابی مولتی سیستم ()MIS-C
برای بیماران با تظاهرات کاوازاکی :دوز  2گرم بر کیلوگرم وزن بدن بصورت یک واحد انفوزیون در طی  8تا  12ساعت
برای بیماران بدون تظاهرات کاوازاکی :دوز  1گرم بر کیلوگرم وزن بدن بصورت یک واحد انفوزین در طی  8تا  12ساعت
برای بیماران دارای اختالل عملکرد بطن چپ :دوزهای منقسم در طی  2تا  3روز
مصرف در افراد مسن
در افراد مسن دوزها باال (  1تا  2گرم برکیلوگرم) باید بصورت منقسم در دوزهای پایین تر و در طی چند روز تجویز گردد.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
شواهد کافی در مورد  safetyداروی  IVIGدر دوران بارداری وجود ندارد ولی در مطالعات حیوانی دارای عوارض جانبی بر
روی جنین بوده است با این وجود در برخی از بیماران اتوایمیون و التهابی در دوزهای پایین تر و طی چند روز قابل استفاده
است( .رده )C
در مورد دوران بارداری نیز شواهد کافی وجود ندارد .در برخی مطالعات نشان داده شده است که به دنبال تجویز  IVIGغلظت
 IgGشیر مادر نیز افزایش می یابد که نشان دهنده دفع از طریق شیر است .با توجه به اینکه  IgGدر شیر می تواند در نوزادان
نقش پروتکتیو داشته باشد در برخی از بیماران اتوایمیون ،نقص ایمنی و التهابی تجویز  IVIGبا احتیاط بصورت دوزهای منقسم
و در طول چند روز صورت می گیرد.
مصرف در بیماری های خاص
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در بیماران دارای درجات مختلف نارسایی کلیه دفع پروتئین و هیپوناترمی ممکن است در اثر دریافت ایمونوگلوبولین ها افزایش
یابد که باید توجه شود .همچنین در این بیماران دریافت مایعات وریدی و هیدراسیون کافی پیش از انفوزیون  IVIGمانع از
افزایش ویسکوزیته خون می شود.
در بیماران دارای نقص انتخابی  IgAکه قرار است چندین نوبت  IVIGدریافت کنند باید قبل از دریافت ایمونوگلوبولین ها از
نظر عدم وجود  Anti-IgA antibodyبررسی شوند .همچنین در بیمارانی که مقادیر  IgAپایین تر از  5تا  7میلی گرم بر
دسی لیتر است ،می توان از اشکال زیرجلدی ایمونوگلوبولین ( )SCIGیا از  IVIGهایی که مقدار کمتری  IgAدارد ،استفاده
کرد .همچنین پیش درمانی به منظور پیشگیری از آنافیالکسی اهمیت دارد.
بیماران دارای عفونت باکتریایی باید قبل از دریافت  ،IVIGآنتی بیوتیک دریافت نمایند تا ریسک التهاب کاهش یابد.
عوارض جانبی با درصد شیوع و اهمیت
بیش از  10درصد:
سر درد ،خستگی ،حالت تهوع ،تب و لرز ،درد ،استفراغ
بین  1تا  10درصد:
اسهال ،سرفه ،افزایش  ،LDHکاهش هماتوکریت ،افزایش بیلی روبین تام خون
تداخالت دارویی بر اساس اهمیت
ایمونوگلوبولین داخل وریدی باعث کاهش اثرات واکسن های زنده ( ،BCGسرخجه ،واکسن ثالث ،آبله و فلج اطفال خوراکی)
می شود (درجه تداخل .)D
مشتقات استروژنی موجب افزایش ریسک وقایع ترومبوامبولیک ناشی از  IVIGمی شوند (درجه تداخل .)C
فنی توئین و فوس فنی توئین موجب افزایش ریسک میوکاردیت ناشی از ازدیاد حساسیت به  IVIGمی شوند (درجه تداخل
.)B
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
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ایمونوگلوبولین داخل وریدی می تواند موجب برخی تغییرات در نتایج برخی از تست های آزمایشگاهی شود که تا زمانی که
تغییرات قابل توجهی را در سیمای بالینی بیمار ایجاد نکرده است ،اهمیت زیادی ندارند.
 IVIGمی تواند ویسکوزیته سرم را افزایش دهد و  ESRرا تغییر دهد .این می تواند در بیماران در معرض خطر ترومبوامبولیسم
مورد توجه قرار گیرد.
هایپوناترمی کاذب می تواند در موارد افزایش بار پروتئین ها نیز مشاهده شود .اما چنین حالتی در بیماران کلیوی به شکل کاذب
نخواهد بود.
تجمع مالتوز در اثر دریافت  IVIGمی تواند منجر به گپ اسموالل شده و نتایج آزمایشگاهی گلوکز ،اوره ،سدیم و پتاسیم را
تغییر دهد.
برخی تست های سرولوژیک مانند اتو آنتی بادی های  ANCA ،ANAو فاکتور روماتوئید می تواند بطور کاذب مثبت گزارش
شود.
موارد احتیاط مصرف


بیماران مستعد اختالل عملکرد حاد کلیه و نارسایی کلیه:



بیماران دارای درجات مختلف نارسایی کلیه



بیماران مصرف کننده ی داروهای نفروتوکسیک



دیابت ملیتوس



سن باالی 65



سپسیس



پاراپروتئینمی



فراورده های  IVIGحاوی سوکروز است و در دوزهای باالتر از  400میلی گرم بر کیلوگرم می تواند باعث نارسایی
کلیه گردد.

موارد منع مصرف


ازدیاد حساسیت ها به گاماگلوبولین ها
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. در سرم استIgA  که دارای اتوآنتی بادی هایIgA نقص انتخابی



هایپرپرولینمی



نکات قابل توصیه به بیمار
 ممکن است که تجویز واکسن هفته ها تا ماهها پاسخ های سیستم، بعلت تعدیل پاسخ های سیستم ایمنیIVIG بعد از دریافت
. بنابراین باید با پزشک معالج در مورد دریافت صحیح زمان واکسیناسیون مشورت کرد.ایمنی را به تاخیر بیاندازد
 از شرکت دارویی خاص برای بیمار بهتر اثر دارد و عوارض جانبی قابل توجهی ندارد بهتر است در دفعاتIVIG اگر یک نوع
.دیگر تجویز نیز این نوع دارو دریافت شود
نکات پرستاری
IVIG کنترل تست های آزمایشگاهی خون قبل از تزریق
هیدراسیون کافی بیمار
انفوزیون آهسته وریدی
 استفاده از استامینوفن19 در بیماران کوویدIVIG در صورت نیاز به استفاده از داروهای مسکن برای تخفیف درد ناشی از
. ارجح استNSAIDs نسبت به
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 -6اینترفرون
اشکال دارویی
 محلول تزریقی  250میکروگرم
 پودر تزریقی  300میکروگرم
مکانیسم اثر
اینترفرون -بتا ) (IFN-βاز اولین سیتوکین هایی است که برای درمان بیماری های خود ایمنی ،به ویژه ام اس استفاده می
شود IFN .ها سیتوکین های نظارتی درون زادی هستند که شروع رونویسی صدها ژن را به روشی وابسته به سلول با مکانیسم
های متعدد عملکرد ،از جمله القای  IL-10را افزایش یا کاهش می دهند .اینترفرون ها سیتوکین های قوی هستند که دارای
فعالیت های ضد ویروسی ،تعدیل کننده سیستم ایمنی و ضد تکثیر هستند .سه کالس عمده  IFNهای انسانی با فعالیت ضد
ویروسی قابل توجه  β ،αو  γهستند IFNβ .یک پلی پپتید است که به طور معمول توسط فیبروبالست ها تولید می شود،
هدف طبیعی آن احتماالً به عنوان یک اثر پاسخ ضد ویروسی است .و اثرات ایمنی متعددی دارد ،از جمله سرکوب تولید آنتی
بادی ،مدوالسیون سیتوکین (به عنوان مثال افزایش اینترلوکین  10-در حالی که عامل نکروز تومور آلفا و اینترلوکین  1را
کاهش می دهد) ،مهار ارائه آنتی ژن ،تکثیر سلول  ،Tو تمایز و مهاجرت به مغز.
اینترفرون بتا طبیعی در پاسخ به تهاجم ویروسی و سایر القا کنندگان بیولوژیک تولید می شود .از دو نوع اینترفرون بتا به طور
بالینی استفاده می شود :اینترفرون بتا یک-آ (آوونکس ،ربیف) و اینترفرون بتا یک-ب (بتاسرون ،اکستاویا) .هر دو فرم با استفاده
از فناوری  DNAنوترکیب تولید می شوند .اینترفرون بتا یک-آ حاوی  166اسید آمینه به عالوه گلیکوپروتئین ها است و از
نظر محتوای اسیدهای آمینه با اینترفرون بتا طبیعی انسان یکسان است .اینترفرون بتا یک-ب حاوی  165اسید آمینه است و
فاقد گلیکوپروتئین است و از این رو تا حدودی با ترکیب طبیعی متفاوت است .اینترفرون بتا به عنوان یک روش درمانی ،به
عنوان یک محصول نوترکیب انسانی در سلولهای پستانداران (نوع یک-آ ؛  Avonexیا  )Rebifیا باکتری ( E. coliنوع یک-
ب :بتافرون یا بتاسرون) تولید می شود.
موارد مصرف
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فرموالسیون های مختلف  IFN-βدارای اثربخشی درمانی متوسطی هستند ،که تظاهرات  MSرا تقریباً  30درصد کاهش می
دهد .فراورده های مختلفی از  IFN-βدر بازار وجود دارد که بصورت عضالنی یا زیر جلدی تزریق می شود .هیچ تفاوت قابل
توجهی بین این فراورده های  IFNوجود ندارد و از آنجا که اکنون داروهای موثرتری نیز در دسترس هستند ،دیگر نباید آنها را
داروهای خط اول برای درمان  MSدانست.
 IFNهای نوترکیب  ،طبیعی و پگیله در حال حاضر برای درمان کندیلوما آکومیناتوم  ،عفونت مزمن  HBV ،HCVمزمن،
عفونت سارکوم کاپوسی در بیماران آلوده به  ،HIVسایر بدخیمی ها و مولتیپل اسکلروزیس تأیید شده اند .عالوه بر اینIFN ،
ها برای انواع بیماری های نادر از جمله فیبروز ریوی ایدیوپاتیک ،پاپیلوماتوز حنجره ،آرتریت روماتوئید نوجوانان و عفونت های
مرتبط با بیماری گرانولوماتوز مزمن ،موقعیت داروی اورفان را دریافت کرده است.
در سارس درمان با کورتیکواستروئیدهای مختلف ،اینترفرون و ایمونوگلوبولین همچنان بحث برانگیز است .به دلیل عدم وجود
آزمایشات کنترل شده تصادفی آینده نگر ،هیچ دستورالعمل درمانی در دسترس نیست.
مطالعات هیچ فایده ای از اینترفرون ها در بیماران مبتال به سایر عفونت های ویروس کرونا که دارای بیماری شدید یا بحرانی
هستند به عنوان مثال سندرم تنفسی خاورمیانه (مرس) ،سندرم حاد تنفسی حاد (سارس) نشان نداده است .عالوه بر این
اینترفرون ها سمیت قابل توجهی دارند که از پتانسیل سود آن بیشتر است .اینترفرون ها ممکن است در اوایل دوره عفونت
فعالیت ضد ویروسی داشته باشند .با این حال داده های کافی برای ارزیابی مزیت بالقوه استفاده از اینترفرون در طی بیماری
اولیه در مقابل خطرات سمیت وجود ندارد.
شواهد استفاده در کووید19-
اینترفرون ها یک خانواده سیتوکین با خاصیت ضد ویروسی هستند .آنها به عنوان داروهای ضد ویروسی برون تنی و درون تنی
به عنوان یک درمان بالقوه برای  COVID-19پیشنهاد شده اند .استفاده از اینترفرون برای درمان بیماران با COVID-19
شدید یا بحرانی را توصیه نمی کنند ،مگر در یک آزمایش بالینی) .(AIIIداده های کافی برای توصیه به نفع یا مخالف استفاده
از اینترفرون بتا برای درمان زودرس (به عنوان مثال  ،کمتر از  7روز از شروع عالئم) کووید خفیف و متوسط وجود ندارد.
مقاله چاپ شده  20 ،ژوئیه  :2020یک آزمایش دوسوکور کنترل شده با دارونما که در انگلستان انجام شد ،اینترفرون بتا-یک-
آ استنشاقی (یک بار در روز تا  14روز) را در بیماران  COVID-19غیرونتیله بستری ارزیابی کرد .در مقایسه با بیمارانی که
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دارونما دریافت می کنند ( 50نفر) ،بیمارانی که اینترفرون بتا-یک-آ استنشاقی دریافت می کنند ( 48نفر) بیشتر احتمال داشت
به حالت سرپایی تغییر وضعیت یابند (HR 2.19؛ 1.03-4.69 ،CI٪95؛  ، )P = 0.04احتمال ابتال به بیماری شدید کاهش
یافته بود ( OR 0.21؛  0.04-0.97 ،CI٪95؛  ، )P = 0.046و بی نفسی کمتر شد .برای ارزیابی کامل این یافته ها و
پیامدهای آن ،جزئیات بیشتری الزم است .توجه داشته باشید اینترفرون بتا-یک-آ استنشاقی مورد استفاده در این مطالعه به
صورت تجاری موجود نیست.1
مقاله منتشر شده آنالین 13 ،ژوئیه  :2020در یک آزمایش تصادفی با برچسب باز ،در یک مرکز واحد در ایران ،بتا اینترفرون-
یک-آ زیر جلدی )( (ReciGen, CinnaGen Co., Iranسه بار در هفته به مدت  2هفته) در بیماران با کووید 19-شدید
ارزیابی شد .هیچ تفاوتی در نتیجه اولیه زمان پاسخ بالینی بین گروه اینترفرون بتا-یک-آ ( 42نفر) و گروه کنترل ( 39نفر) وجود
نداشت و هیچ تفاوتی بین طول مدت بستری در بیمارستان ،طول مدت اقامت در بخش مراقبت های ویژه ،یا مدت زمان تهویه
مکانیکی بین گروه ها وجود نداشت .گزارش مرگ و میر کلی  28روزه در گروه اینترفرون بتا-یک-آ کمتر بود .با این حال ،چهار
بیمار در گروه اینترفرون بتا -یک-آ که قبل از دریافت دوز چهارم اینترفرون بتا -یک-آ فوت کردند از تجزیه و تحلیل خارج
شدند ،که تفسیر این نتایج را دشوار می کند.2
ترکیبی از اینترفرون بتا –یک-ب ،لوپیناویر  /ریتوناویر و ریباویرین در درمان بیماران بستری با کووید19-
یک آزمایش بالینی فاز  2برچسب باز  127 ،شرکت کننده (سن متوسط  52سال) بصورت تصادفی به نسبت  2به  1به درمان
ضد ویروسی ترکیبی یا لوپیناویر  /ریتوناویر وارد شدند .در گروه درمانی ضد ویروسی ترکیبی ،رژیم درمانی از زمان شروع عالئم
تا بستری شدن در بیمارستان متفاوت بود .شرکت کنندگان در طی  7روز از شروع عالئم در بیمارستان بستری شدند ( 76نفر)
به درمان دارویی سه گانه (اینترفرون بتا-یک-ب  8میلیون واحد به صورت زیر جلدی هر روز در میان تا حداکثر  7روز در کل،
لوپیناویر  /ریتوناویر و ریباویرین) بصورت تصادفی تقسیم شدند .کسانی که  ≥7روز پس از شروع عالئم در بیمارستان بستری
شدند ( 51نفر) به دلیل نگرانی در مورد اثرات احتمالی التهاب اینترفرون ،به درمان دوگانه (لوپیناویر  /ریتوناویر و ریباویرین)
منتقل شدند .شرکت کنندگان در این مطالعه بیمارانی در هنگ کنگ با عفونت ویروس  SARS- CoV-2بودند که در
بیمارستان بدون در نظر گرفتن شدت بیماری تا زمانی که در دو آزمایش سواب منفی نازوفارنکس داشتند بستری بودند .زمان
رسیدن به نتیجه منفی در آزمایش پی سی آر ( SARS-CoV-2نقطه پایان اولیه) در گروه درمان ترکیبی کوتاهتر از گروه
کنترل بود (میانه  7روز در مقابل  12روز ؛  .)P = 0.001گروه ترکیبی بهبودی بالینی سریع تری بر اساس امتیاز ملی هشدار
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زودهنگام ( )NEWSو ارزیابی پی در پی نارسایی اندام ( )SOFAو مدت اقامت کوتاهتر در بیمارستان (میانه  9روز برای گروه
ترکیبی در مقابل  14.5روز برای گروه کنترل  )P = 0.016داشتند .هیچ تفاوتی در استفاده از اکسیژن بین دو گروه وجود
نداشت .اثر ضد ویروسی و بالینی در بیمارانی که ظرف  7روز از شروع عالئم در بیمارستان بستری بودند بارزتر بود که نشان می
دهد اینترفرون بتا –یک-ب با یا بدون ریباویرین جزء اساسی ترکیب ضد ویروسی ترکیبی است .این مطالعه هیچ اطالعاتی در
مورد اثر اینترفرون بتا –یک-ب در صورت تجویز ≥  7روز پس از شروع عالئم ارائه نمی دهد. 3
اینترفرون آلفا-دو-ب
در یک مطالعه کوهورت گذشته نگر بر روی  77بزرگسال مبتال به کووید 19-متوسط در چین ،شرکت کنندگان تحت درمان با
اینترفرون آلفا-دو-ب نبوالیز  ،آلفا –دو-ب اینترفرون نبوالیز شده با  umifenovirیا فقط  umifenovirقرار گرفتند .زمان
پاکسازی ویروس در دستگاه تنفسی فوقانی و کاهش التهاب سیستمیک در گروههای اینترفرون آلفا –دو-ب سریعتر از گروه
فقط  umifenovirبود .با این حال تفسیر نتایج این مطالعه دشوار است زیرا شرکت کنندگان در اینترفرون آلفا –دو-ب با
گروه  umifenovirبه طور قابل توجهی جوان تر از افراد در گروه  umifenovirتنها بودند (میانگین سنی  40سال در
اینترفرون آلفا  2-ب با گروه  umifenovirدر مقابل  65سال در گروه  umifenovirتنها بود) و در هنگام ورود به مطالعه
بیماری کمتری داشتند ( ٪15در اینترفرون آلفا –دو-ب با گروه  umifenovirدر مقابل  ٪54در گروه فقط .4) umifenovir
داده های بالینی برای  SARSو MERS
اینترفرون بتا که به تنهایی و در ترکیب با ریباویرین در بیماران مبتال به  SARSو  MERSمورد استفاده قرار گرفته است ،
نتوانسته است تأثیر مثبت قابل توجهی بر نتایج بالینی نشان دهد .5-9در عربستان سعودی میزان مرگ و میر در بین  350بیمار
شدید دچار مرس در  14بیمارستان که ریباویرین و اینترفرون (بتا –یک-آ  ،آلفا –دو-آ و آلفا -2-ب) دریافت کرده بودند بیشتر
از کسانی بود که هیچ یک از دو دارو را دریافت نکردند .یک کارآزمایی بالینی تصادفی شامل  301بیمار مبتال به سندرم دیسترس
تنفسی حاد  10نشان داد که اینترفرون بتا –یک-آ داخل وریدی هیچ فایده ای نسبت به دارونما نداشت( ،میانگین روزهای بدون
ونتیالتور در یک دوره  28روزه  10/0روز در گروه اینترفرون بتا-یک-آ در مقابل  8/5روز در گروه دارونما یا مرگ و میر 26/4
درصد در گروه اینترفرون بتا-یک-آ در مقابل  23/0درصد در گروه دارونما).
مقدارمصرف
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هیچ دوز تأیید شده ای برای درمان  COVID-19وجود ندارد .دوزهای ذکر شده در اینجا برای موارد تایید شده یا تجارب
گزارش شده یا آزمایشات بالینی است
•

اینترفرون بتا-یک-آ

 44میکروگرم زیرجلدی 3بار در هفته برای

مرس9

مدت زمان کووید 19-ناشناخته است
•

اینترفرون بتا-یک-ب

8میلیون واحد یک روز در میان ،تا  7روز در کل برای کووید19-
•

داده های کافی برای توصیه به استفاده یا عدم استفاده از اینترفرون بتا برای درمان زودرس (یعنی کمتر از  7روز از شروع
عالئم) کووید19-خفیف و متوسط وجود ندارد.

راه مصرف
عضالنی Avonex :اینترفرون بتا –یک-آ
زیرپوستی( Rebif :اینترفرون بتا-یک-آ) و بتاسرون و اکستاویا (اینترفرون بتا  1-ب)
آوونکس اینترفرون بتا-یک-آ برای استفاده عضالنی
آوونکس در سرنگ های از قبل پر شده و یکبار مصرف ( 30میکروگرم در  0.5میلی لیتر) و به صورت پودر ( 30میکروگرم در
 0.5میلی لیتر در صورت بازسازی با آب استریل) موجود است .مقدار مصرف عضالنی  30میکروگرم یکبار در هفته است .سرنگ
پودر آونکس و سرنگ های از قبل پر شده را در دمای  2درجه سانتیگراد تا  8درجه سانتیگراد نگهداری کنید .اگر یخچال در
دسترس نباشد ممکن است دارو تا  30روز در دمای 25درجه سانتیگراد یا کمتر از آن نگهداری شود .تزریق در اواخر روز انجام
می شود تا عالئم شبیه آنفوالنزا در هنگام خواب اتفاق بیفتد.
ربیف اینترفرون بتا-یک-آ برای استفاده زیرجلدی
ربیف در سرنگ های یکبار مصرف از پیش پر شده و حاوی  8/8میکروگرم در  0/2میلی لیتر 22 ،میکروگرم در  0/5میلی لیتر،
یا  44میکروگرم در  0/5میلی لیتر موجود است .تزریق زیرجلدی  3بار در هفته ،ترجیحاً در اواخر بعد از ظهر یا عصر ،حداقل با
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فاصله  48ساعت و در همان روزهای هفته (به عنوان مثال  ،دوشنبه  ،چهارشنبه  ،جمعه) انجام می شود .دوز دارو برای رسیدن
به دوز هدف  22میکروگرم یا  44میکروگرم  3بار در هفته تیتر می شود .اگر هدف  22میکروگرم  3بار در هفته باشد ،تجویز
آن با  4/4میکروگرم  3بار در هفته به مدت  2هفته آغاز می شود ،سپس  3بار در هفته به مدت  2هفته به  11میکروگرم
افزایش یافته و سپس  3بار در هفته به  22میکروگرم افزایش می یابد .اگر هدف  3بار در هفته  44میکروگرم باشد ،مصرف آن
با  8/8میکروگرم  3بار در هفته برای  2هفته اول شروع می شود ،سپس  3بار در هفته به مدت  2هفته به  22میکروگرم افزایش
یافته و سپس  3بار در هفته به  44میکروگرم افزایش می یابد .بعد از آن در حالت ایده آل ربیف باید در دمای  2درجه سانتیگراد
تا  8درجه سانتیگراد در یخچال قرار گیرد .اما اگر یخچال در دسترس نباشد  ،ممکن است در دمای 25درجه سانتیگراد یا کمتر
از  25درجه سانتیگراد تا  30روز ذخیره شود.
بتاسرون و اکستاویا اینترفرون بتا-یک-ب برای استفاده زیرجلدی
بتاسرون و اکستاویا به صورت پودر ( 300میکروگرم) در ویال های یکبار مصرف عرضه می شوند .درست قبل از استفاده ،دارو
حل می شود و محلول  250میکروگرم در میلی لیتر را تشکیل می دهد .دوزها یک روز در میان زیرجلدی داده می شوند .مقدار
مصرف به صورت زیر تیتر می شود 62/5 :میکروگرم در هر دوز برای هفته های اول و دوم 125 .میکروگرم در دوز برای هفته
های سوم و چهارم 187/5 .میکروگرم در دوز برای هفته های پنجم و ششم و  250میکروگرم در دوز پس از آن است .پودر را
در دمای اتاق نگهداری کنید .پس از تهیه محلول دارو ممکن است تا  3ساعت در یخچال نگهداری شود.
فارماکوکینتیک
%

فراهمی  %ترشح %

زیستی

ادراری

اتصال کلیرانس

پروتئینی

حجم

)(mL/min/kg

نیمه عمر زمان
(ساعت)

توزیع
)(L/kg

غلظت پیک

رسیدن به
پیک غلظت
(ساعت)
IV: 1491 ±

زیرجلدی 51

—

a

—

a

13 ± 5

± 17

±

SC: 1–8 4.3 ± 2.9

659 IU/ mL

b

SC: 40 ± 20

1.8

2.3

IU/mL b
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 aتحت فیلتراسیون کلیه ،بازجذب لوله ای و کاتابولیسم کلیوی قرار می گیرد ،اما تصور می شود که جذب و کاتابولیسم کبدی
بر کلیرنس سیستمیک غلبه دارد b .غلظت  5دقیقه بعد از تزریق تک دوز وریدی به مقدار  90 × 106 IUیا تک دوز زیر جلدی
 90 × 106 IUاز اینترفرون نوترکیب بتا –یک-ب .مرجع .et al ،Chiang J :فارماکوکینتیک اینترفرون β-انسانی نوترکیب
در داوطلبان سالم و تأثیر آن بر نئوپترین سرمPharm Res, 1993. 10: 567-572 .
مصرف درکودکان
اطالعات محدودی در مورد استفاده از اینترفرون ها برای درمان عفونت های ویروسی تنفسی در کودکان وجود دارد.
مصرف در افراد مسن
موردی گزارش نشده است
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
گروه  .Cتجزیه و تحلیل داده ها از چندین ثبت بزرگ بارداری ارتباط بین قرار گرفتن در معرض اینترفرون بتا –یک-ب قبل از
بارداری یا در دوران بارداری و افزایش خطر ابتال به نتایج نامطلوب هنگام تولد (به عنوان مثال  ،سقط خود به خودی  ،ناهنجاری
مادرزادی) 13،14و وزن ،قد یا دور سر وجود ندارد.15
مصرف در بیماری های خاص
در بیمارانی که سو مصرف الکل دارند ،در افرادی که بیماری کبدی فعال دارند یا سابقه بیماری کبدی دارند و در افرادی که
داروهایی مصرف می کنند که باعث آسیب کبدی یا سرکوب مغز استخوان می شود ،با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی
اینترفرون بتا به طور کلی خوب تحمل می شود ،اگرچه عوارض جانبی شایع است .آنها نسبتاً ایمن هستند .خستگی مهمترین
عارضه جانبی آنهاست .در بعضی از بیماران عالئم گل مژه ،حالت تهوع ،کمی اختالل در عملکرد کبد یا تیروئید ،کاهش وزن،
افزایش ترانس آمینازها ،اختالل در خلق و خوی مشاهده می شود و تشنج نیز بندرت اتفاق می افتد.
•

عالئم شبه آنفوالنزا (به عنوان مثال تب ،خستگی،

میالژی)17
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•

لکوپنی ،نوتروپنی  ،ترومبوسیتوپنی ،لنفوپنی

•

ناهنجاری های عملکرد کبد)(ALT> AST

•

واکنش محل تزریق

•

سردرد

•

هایپرتونی

•

درد

•

راش

•

بدتر شدن افسردگی

•

القا خود ایمنی

واکنش های شبیه آنفوالنزا


واکنش های شبیه آنفوالنزا اغلب رخ می دهد .عالئم شامل سردرد ،تب ،لرز ،ضعف ،درد عضالنی و سفتی است.
خوشبختانه با وجود ادامه استفاده از اینترفرون بتا این موارد با گذشت زمان کاهش می یابد .عالئم را می توان با ()1
شروع با دوز کم و سپس کند کردن تیتراسیون تا دوز کامل و ( )2دادن داروی ضد درد و تب بر (به عنوان مثال
استامینوفن ،ایبوپروفن یا داروی ضد التهاب غیر استروئیدی) به حداقل رساند.

سمیت کبدی
اینترفرون بتا می تواند به کبد آسیب برساند .به طور معمول باعث افزایش بدون عالمت آنزیم های کبدی در گردش خون می
شود .به ندرت بیماران دچار هپاتیت یا حتی نارسایی کبدی می شوند .برای کنترل سمیت کبدی آزمایشات عملکرد کبد
)(LFTباید در ابتدا 1 ،ماه بعد ،سپس هر  3ماه به مدت  1سال و هر  6ماه پس از آن انجام شود .اگر  LFTها آسیب کبدی
قابل توجهی را نشان دهند کاهش موقتی دوز یا قطع درمان توصیه می شود .هنگامی که عملکرد کبد به حالت عادی بازگشت
درمان می تواند از سر گرفته شود اما نظارت دقیق الزم است .در بیماران با سو مصرف الکل ،استفاده از داروهای هپاتوتوکسیک
یا بیماری کبدی فعال یا سابقه بیماری کبد ،باید با احتیاط از اینترفرون بتا استفاده شود.
سرکوب مغز استخوان
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اینترفرون بتا می تواند عملکرد مغز استخوان را سرکوب کرده و در نتیجه تولید انواع سلول های خونی را کاهش دهد .برای
نظارت بر سرکوب مغز استخوان باید شمارش کامل خون ( )CBCدر ابتدا ،هر  3ماه به مدت  1سال و هر  6ماه پس از آن
انجام شود.
واکنش محل تزریق
تزریق زیر جلدی  Rebifیا  Betaseronمی تواند باعث درد ،اریتم (قرمزی) ،بثورات ماکولوپاپوالر یا وزیکوالر و خارش شود.
اقدامات فیزیکی برای کاهش ناراحتی شامل چرخاندن محل تزریق ،استفاده از یخ (به طور مختصر) قبل و بعد از تزریق و استفاده
از کمپرس گرم و مرطوب پس از تزریق است .دیفن هیدرامین خوراکی یا هیدروکورتیزون موضعی می تواند خارش مداوم و اریتم
را کاهش دهد .با این حال به دلیل خطر آسیب پوستی باید از استفاده مداوم از هیدروکورتیزون موضعی اجتناب شود .به ندرت
تزریق زیرجلدی بتاسرون ،اکستاویا یا  Rebifباعث نکروز موضعی شده است .تزریق عضالنی  Avonexمی تواند باعث ناراحتی
و کبودی شود.
افسردگی
اینترفرون بتا ممکن است افسردگی را تقویت یا تشدید کند .برخی از بیماران ممکن است افکار خودکشی را تجربه کنند و حتی
اقدام به خودکشی کنند.
آنتی بادی های خنثی کننده
مانند سایر پروتئین های خارجی ،اینترفرون بتا به خصوص فراورده های نوع یک-بی ،ایمنی زا است و از این رو می تواند تولید
آنتی بادی علیه خود را تحریک کند .این آنتی بادی های خنثی کننده در تیترهای کافی باال می توانند تقریباً در یک سوم
بیماران اثربخشی بالینی را کاهش دهند.
تداخالت دارویی
به نظر می رسد عفونت های ویروسی شاید در نتیجه القای اینترفرون سیتوکروم های کبدی  P-450را مهار می کنند .بنابراین
بیماری که باالترین غلظت پالسمایی محدوده درمانی دارویی را دریافت می کند می تواند به طور ناگهانی عالئم مسمومیت
دارویی را هنگام عفونت ویروسی نشان دهد.
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هنگام ترکیب اینترفرون بتا با سایر داروهایی که می توانند مغز استخوان را سرکوب کرده یا باعث آسیب کبدی شوند احتیاط
کنید.
جدی ترین تداخالت دارویی با اینترفرون ها عبارتند از :احتمال سمیت اضافی با استفاده همزمان از سایر تعدیل کننده های
سیستم ایمنی و عوامل شیمی درمانی.
اثر بر آزمایشات تشخیصی
این دارو باعث افزایش  ALTو سطح بیلی روبین می شود .احتمال کاهش  WBCو تعداد نوتروفیل ها نیز با مصرف این دارو
وجود دارد.
موارد احتیاط مصرف
در سنین باروری با احتیاط مصرف شود .با احتیاط با سایر عوامل کبدی سمی استفاده کنید .اگر ALT> 5برابر ALNبود
دوز مصرفی را کاهش دهید.
موارد منع مصرف
در بیماران با سابقه حساسیت به آلبومین انسانی و اینترفرون بتا و خانم های باردار
نکات قابل توصیه به بیمار و نکات پرستاری
واکنش های شبیه آنفوالنزا .واکنش های شبیه آنفوالنزا (سردرد ،تب ،لرز ،ضعف ،درد عضالنی ،سفتی) در اوایل درمان شایع
است اما بعداً کاهش می یابد .برای به حداقل رساندن عالئم ،درمان را با دوزهای کم شروع کنید و سپس به آرامی و با دوزهای
کامل تیتر کنید .به بیماران اطالع دهید که با مصرف داروی ضد درد-تب بر (مثالً استامینوفن  ،ایبوپروفن یا داروی ضد التهاب
غیر استروئیدی) می توان عالئم را کاهش داد.
سمیت کبدی .اینترفرون بتا می تواند باعث آسیب کبدی شود .برای کنترل سمیت کبدیLFT ،ها را در ابتدا 1 ،ماه بعد،
سپس هر  3ماه به مدت  1سال و هر  6ماه پس از آن اندازه گیری کنید .اگر  LFTها صدمه قابل توجهی را نشان دهند ،باید
اینترفرون با دوز کمتری مصرف شود یا قطع شود .وقتی عملکرد کبد به حالت عادی بازگشت ،درمان می تواند با نظارت دقیق
از سر گرفته شود.
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راCBC ، برای نظارت بر سرکوب میلوسیون. اینترفرون بتا می تواند تولید انواع سلول های خونی را کاهش دهد.میلوساپرشن
. ماه پس از آن دریافت کنید6  سال و هر1  ماه به مدت3  هر،در ابتدا
 بثورات ماکولوپاپوالر یا، اریتم، می تواند باعث دردExtavia  یاBetaseron, Rebif  تزریق زیر جلدی.واکنش محل تزریق
 استفاده از یخ (به طور مختصر) قبل و بعد، به بیماران اطالع دهید که می توانند با چرخش محل تزریق.وزیکوالر و خارش شود
از تزریق و استفاده از کمپرس گرم و مرطوب باعث کاهش ناراحتی شوند و همچنین می توانند خارش مداوم و اریتم را با دیفن
 از بیماران بخواهید به دلیل خطر آسیب پوستی از قرار گرفتن مداوم.هیدرامین خوراکی یا هیدروکورتیزون موضعی کاهش دهند
( می تواند باعثAvonex)  به بیماران هشدار دهید که تزریق عضالنی.در معرض هیدروکورتیزون موضعی خودداری کنند
.ناراحتی و کبودی شود

Reference:
Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. New York: McGraw-Hill; 2018.
Burchum J, Rosenthal L. Lehne's Pharmacology for Nursing Care. Elsevier Health Sciences; 2019.
Morris Brown Pankaj Sharma Fraz Mir Peter Bennett. Clinical Pharmacology 12th Edition. Elsevier
2019.
COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines.
National Institutes of Health. Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed
[Oct. 2020].
References
1. Synairgen announces positive results from trial of SNG001 in hospitalised COVID-19 patients [press
release]. July 20, 2020. Available at: https://www.synairgen.com/wp-content/uploads/2020/07/200720Synairgenannounces-positive-results-from-trial-of-SNG001-in-hospitalised-COVID-19-patients.pdf.
Accessed August 24, 2020.
2. Davoudi-Monfared E, Rahmani H, Khalili H, et al. A randomized clinical trial of the efficacy and
safety of interferon beta-1a in treatment of severe COVID-19. Antimicrob Agents Chemother. 2020;
64(9):e01061-20. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32661006.
3. Hung IF, Lung KC, Tso EY, et al. Triple combination of interferon beta-1b, lopinavir-ritonavir, and
ribavirinin the treatment of patients admitted to hospital with COVID-19: an open-label, randomised,
Phase
2
trial.
Lancet.
2020;
395(10238):1695-1704.
Available
at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32401715.
4. Zhou Q, Chen V, Shannon CP, et al. Interferon-alpha2b treatment for COVID-19. Front Immunol.
2020; 11:1061. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32574262.
53

کمیته علمی انجمن فارماکولوژی پایه و بالینی ایران

5. Al-Tawfiq JA, Momattin H, Dib J, Memish ZA. Ribavirin and interferon therapy in patients infected
with the Middle East respiratory syndrome coronavirus: an observational study. Int J Infect Dis. 2014;
20:42-46. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24406736.
6. Arabi YM, Shalhoub S, Mandourah Y, et al. Ribavirin and interferon therapy for critically ill patients
with Middle East respiratory syndrome: a multicenter observational study. Clin Infect Dis. 2020;
70(9):1837-1844. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31925415.
7. Chu CM, Cheng VC, Hung IF, et al. Role of lopinavir/ritonavir in the treatment of SARS: initial
virological
and
clinical
findings.
Thorax.
2004;
59(3):252-256.
Available
at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14985565.
8. Omrani AS, Saad MM, Baig K, et al. Ribavirin and interferon alfa-2a for severe Middle East
respiratory syndrome coronavirus infection: a retrospective cohort study. Lancet Infect Dis. 2014;
14(11):1090-1095. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25278221.
9. Shalhoub S, Farahat F, Al-Jiffri A, et al. IFN-alpha2a or IFN-beta1a in combination with ribavirin to
treat Middle East respiratory syndrome coronavirus pneumonia: a retrospective study. J Antimicrob
Chemother. 2015; 70(7):2129-2132. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25900158.
10. Ranieri VM, Pettila V, Karvonen MK, et al. Effect of intravenous interferon beta-1a on death and
days free from mechanical ventilation among patients with moderate to severe acute respiratory distress
syndrome:
a
randomized
clinical
trial.
JAMA.
2020.
Available
at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32065831.
11. Interferon alpha-2b (Intron A) [package insert]. Food and Drug Administration. 2018. Available at:
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/103132Orig1s5199lbl.pdf.
12. Interferon beta-1a (Rebif) [package insert]. Food and Drug Administration. 2019. Available at:
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/103780s5204lbl.pdf.
13. Sandberg-Wollheim M, Alteri E, Moraga MS, Kornmann G. Pregnancy outcomes in multiple
sclerosis following subcutaneous interferon beta-1a therapy. Mult Scler. 2011; 17(4):423-430.
Available at: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21220368.
14. Hellwig K, Duarte Caron F, Wicklein EM, Bhatti A, Adamo A. Pregnancy outcomes from the global
pharmacovigilance database on interferon beta-1b exposure. Ther Adv Neurol Disord. 2020;
13:1756286420910310. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32201504.
15. Burkill S, Vattulainen P, Geissbuehler Y, et al. The association between exposure to interferon-beta
during pregnancy and birth measurements in offspring of women with multiple sclerosis. PLoS One.
2019; 14(12):e0227120. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31887199.

54

کمیته علمی انجمن فارماکولوژی پایه و بالینی ایران

 -7پردنیزولون))Prednisolone

اشکال دارویی:
 قرص  5و  50میلی گرم
 قطره چشمی %1
 آمپول سوسپانسیون 25و 50میلی گرم برمیلی لیتر
دسته دارویی و مکانیسم اثر:
از دسته گلوکوکورتیکوئید ها می باشد  .از نظر مکانیسم اثر ,گلوکوکورتیکوئیدها وارد سلول شده و به گیرنده موجود در سیتوزول
که استروئید را به هسته انتقال می دهد به شکل دایمر باند می شوند و کمپلکس استروئید و گیرنده بیان ژن را به وسیله اتصال
به عناصر پاسخ گلوکوکورتیکوئید ( )GREیا عناصر خاص مینرالوکورتیکوئید ( )transcription machineryتغییر می دهد
.و ترجمه ژن را به وسیله  RNAپلیمراز  IIتنظیم می کنند و  mRNAویرایش شده و برای تولید پروتئینی که پاسخ نهایی
دارو را ایجاد می کند به سمت سیتوپالسم خارج می شود.کورتیکوستروئیدها با مهار فسفولیپاز  A2مهار مسیر سیکلواکسیژناز
و لیپواکسیژناز از تولید مواد التهابی شامل پروستاگالندین ها و لوکوترین ها جلوگیری می کنند و سبب تعدیل سیستم ایمنی و
کاهش التهاب می گردد  .بسیاری از اختالالت به درمان با کورتیکواستروئیدها پاسخ می دهند  .بعضی از انها ذاتا التهابی یا
ایمونولوژیک هستند (مانند آسم  .رد پیوند  .بیماری های کالژن .رماتیسم مفصلی  .لوپوس .اگزوفتالموس) .دیگر کاربردها شامل
درما ن سرطان های خونی  .اختالالت نورلوژیک و بیماری کوهستان و زنان بارداربرای تسریع بلوغ ریه های جنین تجویزمی شود..
متیل پردنیزولون یک داروی ایمونوساپرسیو کالسیک است  .که برای جلوگیری از گسترش پنومونی و درمان نارسایی حاد تنفس
و  ARDSبکارگیری آن تایید گردیده است.
همچنین در درمان انواع آلرژی  .واکنشهای التهابی  .اختالالت خود ایمنی  .کانسرها  .کمبود هورمونهای آدرنوکورتیکال  .افزایش
کلسیم پالسما .روماتوئید آرتریت  .درماتیت  .التهاب چشم .آسم  .ملتیپل اسکلرز .کاربرد دارد .از طریق خوراکی و دهانی همچنین
از طریق تزریق وریدی  .و از طریق کرم و پماد و قطره چشمی استفاده می شود .
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شواهد استفاده در کوید19
در یک مطالعه گذشته نگر کوهورت به مطالعه اثر متیل پردنیزولون در بیماران مبتال به کوید 19-با پنومونی شدید پرداخته
است این مسئله مبرهن است که آسیب به ریه همیشه بواسطه اثر مستقیم ویروس نمی باشد بلکه پاسخ های ایمنی که بواسطه
ویروس ایجاد می گردد به سبب فعال شدن سلولهای ایمنی و رهایی مقدار زیادی از سایتوکاینهای پیش التهابی می شود که
تحت نام طوفان سایتوکاینی () Cytokine Stormمطرح می شود و بررسی های بافت شناسی دال بر آسیب منتشر عمقی
در بافت ریه و اگزودا موسینی ( ) Mucinous Exudateمشابه ( ) ARDSایجاد میشود .تشدید این عالیم معموال  7-5روز
پس از ابتال بیمار به پنومونی ناشی از کوید  19-اتفاق می افتد .و در حالت شدید بیماری تشدید شده و سبب نارسایی حاد
تنفسی می گردد .طی یک مطالعه جدید  Wuو همکاران نشان داده اند تجویز متیل پردنیزولون ریسک مرگ را در افراد مبتال
پنومونی ناشی از کوید 19-به همراه  ARDSکاهش می دهد ،لیکن  23نفر از  50نفری که دارو دریافت کردند درگذشتند .در
یک مطالعه گذشته نگر کوهورت اثر پردنیزولون بر روی  46نفر از بیماران مبتال به پنومونی شدید ناشی از کووید در بیمارستانی
در ووهان چین بررسی شد که به همراه اکسیژن تراپی و دریافت اینترفرون الفا و داروی ضد ویروس کلترا ( )kaletraو
بکارگیری داروی تیموزین ( (thymosinجهت تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از عفونت ها ی باکتریال و تغذیه مناسب بوده
است و  26نفر از این بیماران دوز بسیار پایین متیل پردنیزولون  1–2 mg/kg/dayبرای  5الی  7روز از طریق وریدی دریافت
کردند .در افرادی که متیل پردنیزولون دریافت کردند سرعت بهبود  SpO2بیشتر از گروهی بود که متیل پردنیزولون دریافت
نکرده بودند .همچنین ازمایشات خون هر سه روز انجام میشد و مشاهده شد متیل پردنیزولون سریعتر  CRPو اینترلوکین 6-
را در خون کاهش می دهد .لیکن هیچ اختالف معنی داری در سرعت مورتالیتی بین دوگروه دریافت کننده کورتون و گروه
بدون تجویز کورتون دیده نشده است.
یکی از مخاطرات تجویز کورتون در بیماران کووید  19احتمال عفونت ثانویه باکتریال است که می بایست بالفاصله پس از تجویز
کورتون داروهای انتی باکتریال تجویز گردد .همچنین ایمونوگلوبین و تیموزین در این مطالعه جهت تعدیل سیستم ایمنی تجویز
شد  .در مجموع دوز اولیه کم و کوتاه مدت متیل پردنیزولون نتایج بالینی را در بیماران حاد مبتال به کووید  19-بهبود بخشیده
است و می بایست قبل از بروز  ARDSتجویز شود.
فارماکوکینتیک
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داروهای استروئیدی معموال توسط کولیک اسیدی از احشام سنتز می گردند یا از ترکیب  sapogeninsکه از گیاهان استخراج
می گردد تهیه شده اند .قریب به اتفاق استروئیدهای سنتتیک از طریق دستگاه گوارش پس از مصرف خوراکی به خوبی جذب
می شوند .اگرچه ترتسپورت و متابولیسم استروئیدهای سنتتیک مشابه استروئیدهای اندوژن است اما یک اختالف مهمی در این
خصوص وجود داد.تغییرات متابولیسمی بر میل اتصال آن ها به رسپتورهای گلوکوکورتیکوئید و مینرالوکورتیکوئید تاثیر می
گذارد همچنین بر پروتئین باندینگ مولکولها موثر است .همجنین متابولیسم آنها بر پایداری زنجیر مولکولی  .سرعت دفع و
محصوالت متابولیکی اثر دارد .هالوژنه کردن مولکول در کربن شماره  9و همچنین غیر اشباع کردن پیوند  Δ 1-2در حلقه A
و متیالسیون کربن  2یا  16سبب طوالنی شدن نیمه عمر دارو بیش از  50درصد می گردد  .ترکیب  Δ1به فرم آزاد دفع می
گردد .در برخی از بیماران دارو به شکل پرودراگ تجویز می شود و برای مثال پردنیزون به ماده فعال پردنیزولون به سرعت
در بدن تبدیل می گردد.
برخی از ویژژگی های فارماکوکینتیک ترکیبات استروئیدی در جدول پایین نشان داده شده است .
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عوارض جانبی


افزایش اشتها .افزایش وزن .تهوع



افزایش ریسک عفونت



حوادث کاردیوواسکوالر



عوارض پوستی قرمزی صورت .نازک شدن پوست .تاخیر در بهبود زخم



هیپرگلیسمی



اختاللت قاعدگی



اختالالت اندوکراین



اختالالت الکترولیتی .هیپوکالمی  .آلکالوز



اختالالت گوارشی  .زخم معده و افزایش آنزیم های کبدی



استئوپروزیس و خطر پوکی استخوان



اختالالت نورولوژیک عضالنی و حرکتی و ورتیگو



اختالالت خلقی  .سایکوز



سوراخ شدن روده (در برخی از شرایط)

مصرف در دوران بارداری و شیردهی
اگرچه مطالعات زیادی ذر این خصوص انجام نشده و اما برخی از مطالعات حیوانی عارضه جنینی پارگی لب ها ()cleft palate
را نشان می دهند .بنابراین منافع مصرف دارو بر مضرات ان باید در نظر گرفته شود .و وضعیت غده آدرنال مادر و کودک می
بایست بررسی شود  .پردنیزولون در شیر مادران ترشح شود.
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 -8توسیلیزوماب )ACTEMRA® (tocilizumab

اشکال دارویی
 فرم تزریقی قابل انفوزیون:
 80میلی گرم در  4سی سی ( 20میلی گرم در سی سی) 200 ،میلی گرم در  10سی سی ( 20میلی گرم در سی سی)400 ،
میلی گرم در  20سی سی ( 20میلی گرم در سی سی) ،شفاف ،بدون رنگ تا زرد کمرنگ ،در ویال های تک دوزی که نیاز است
قبل از استفاده رقیق شوند.
 فرم تزریقی زیر جلدی:
 162میلی گرم در  0.9سی سی ،شفاف ،بدون رنگ تا کمی زرد در سرنگ های از پیش پر شده و تک دوزی
-

آنچه در فرموالسیون دارو وجود دارد شامل:

ترکیب فعال دارو :توسیلیزومب
اجزای غیر فعال در تزریق وریدی شامل:
disodium phosphate dodecahydrate/sodium dihydrogen phosphate dihydrate buffered solution,
polysorbate 80, sucrose, and Water for Injection.
واجزای غیر فعال در تزریق زیرجلدی شامل:
L-arginine hydrochloride, L-histidine, L-histidine hydrochloride monohydrate, L-methionine,
polysorbate 80, and Water for Injection.

دسته دارویی و مکانیسم اثر:
توسیلیزوماب ،منوکلونال آنتی بادی نوترکیب انسانی ضد رسپتور اینترلوکین شش) (IL-6انسانی است .ایمونومدوالتور و
در دسته دارویی  DMARDsنیز طبقه بندی می شود .توسیلیزوماب به هر دو نوع رسپتور محلول و غشایی  IL-6باند
می شود ) (sIL-6R and mIL-6Rو از این طریق مانع از سیگنالینگ  IL-6از طریق این رسپتورها می گرددIL-6 .
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خود یک سایتوکاین پیش التهابی است که به توسط انواع مختلفی از سلول ها مانند سلول های نوع  Bو ، Tلنفوسیت ها،
مونوسیت ها و فیبروبالست ها تولید می شود .این سایتوکاین در فعال شدن سلو های نوع  ،Tتحریک ترشح ایمونوگلوبولین
ها ،آغاز فاز حاد سنتز پروتئین ها در کبد ،نقش دارد.
شواهد استفاده در کووید19-
در نسخه هفتم راهنمای تشخیص و درمان بیماران کوید نوزده در چین به استفاده از اکتمرا در درمان موارد درگیری شدید ریه
و افزایش سطح  IL-6اشاره شده است.
نتایج اولیه منتشر شده در تاریخ  18سپتامبر سال  2020از مطالعه  EMPACTAنشان داد که احتمال نیاز به تهویه مکانیکی
یا وقوع مرگ در بیماران بستری در بیمارستان که توسیلیزوماب دریافت کرده اند  ٪44کمتر در مقایسه با بیمارانی است که
دارونما بعالوه استاندارد مراقبت دریافت کرده اند .نسبت تجمعی بیمارانی که تا روز  28به سمت نیاز به تهویه مکانیکی یا مرگ
پیش رفتند در گروه توسیلیزوماب  ٪12/2در مقابل بازوی دارونما  ٪19/3بود .با این حال ،زمان ترخیص و مرگ و میر در
بیمارستان تا روز  28از نظر آماری معنی دار نبود.
نتایج حاصل از مطالعه  COVACTAدر ژوئیه سال  2020منتشر شد و اعالم کرد که هدف اصلی این مطالعه که بهبود
وضعیت بالینی در بیماران مبتال به ذات الریه مرتبط با  COVID-19بوده است و هدف ثانویه این مطالعه که کاهش مرگ و
میر بیمار بوده است ،در این بررسی حاصل نشده است .این مطالعه روند مثبتی را در زمان ترخیص از بیمارستان در بین بیمارانی
که توسیلیزوماب دریافت کرده اند نشان داد.
یک مطالعه کوهورت مشاهده ای گذشته نگر در مراکز مراقبت های ویژه ،ایتالیا ،بین  21فوریه و  24مارس  ،2020نتیجه گرفت
که توسیلیزوماب ممکن است خطر تهویه مکانیکی تهاجمی یا مرگ را در بیماران مبتال به پنومونی شدید ناشی از COVID-
 19کاهش دهد .از  1351بیمار بستری 544 ،نفر ( )40٪مبتال به ذات الریه شدید ناشی از  COVID-19بودند و در مطالعه
گنجانده شدند .پنجاه و هفت نفر ( )16٪از  365بیمار در گروه مراقبت استاندارد به تهویه مکانیکی نیاز داشتند در مقایسه با
 )18٪( 33از  179بیمار تحت درمان با توسیلیزوماب ( P = 0/41؛  ]18٪[ 16از  88بیمار  IVو  ]%19[ 17از  91بیمار
تحت درمان  .)SCهفتاد و سه ( )٪20بیمار در گروه مراقبت استاندارد درگذشتند ،در مقایسه با  13بیمار تحت درمان با
توسیلیزوماب ).(p<0.0001
در یک مطالعه مشاهده ای ،در  )New Haven, CT( Yaleبر روی  239نفر با بیماری شدید  COVID-19با الگوریتمی
استاندارد که شامل توسیلیزوماب برای درمان سندرم رهش سیتوکین بود ،تحت درمان قرار گرفتند .این مشاهدات اولیه نشان
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داد زنده ماندن این بیماران تحت درمان با توسیلیزوماب مشابه بیماران مبتال به بیماری غیرشدید ( ٪83در مقابل ،٪91
 )p=0.11بوده است .برای بیماران تحت درمان با توسیلیزوماب که به تهویه مکانیکی نیاز دارند ،میزان بقا  ٪75بود .اکسیژن
رسانی و بیومارکرهای التهابی (مانند پروتئین واکنش پذیر  Cبا حساسیت باال و  )IL-6بهبود یافته بود .با این حال ،سطح D-
 dimerو گیرنده محلول  IL-2به طور قابل توجهی افزایش یافته بود .بقا در سیاه پوستان و اسپانیایی ها به طور معنی داری
یشتر از سفیدپوستان بود [ .]10به همین ترتیب ،نتایج یک مطالعه دیگر(کمتر از  27نفر) نشان داد که یک تزریق تک دوز
 400میلی گرم توسیلیزوماب وریدی باعث کاهش التهاب ،کاهش نیاز به اکسیژن ،کاهش نیاز به وازوپرسور و کاهش مرگ و میر
می شود.
در یک مطالعه در بیماران مبتال به  COVID-19نیازمند به تهویه مکانیکی ،نتایج بیمارانی را که توسیلیزوماب ( 78نفر)
دریافت کرده بودند با کنترل هایی که توسیلیزوماب دریافت نکرده بودند ،مقایسه کرد .توسیلیزوماب با کاهش  45درصدی در
خطر مرگ همراه بود  .توسیلیزوماب با افزایش شیوع عفونت همراه بود ( ٪54در مقابل  ٪26؛  .)P <0.001با این حال ،هیچ
تفاوتی در میزان مرگ و میر در طی  28روزه در بیماران مبتال به عفونت تحت درمان با توسیلیزوماب در مقابل بیماران بدون
عفونت وجود نداشت .در این مطالعه کوهورت در بیماران  ،COVID-19درمان با توسیلیزومب منجربه کاهش مرگ و میر
علیرغم افزایش عفونت شده یود.
مقدار مصرف:
در درمان ( COVID-19داده های کمی در این مورد در دست است و فقط فرم وریدی مورد بحث می باشد):
در بالغین:
-

 8میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر  800میلی گرم) ،به صورت تک دوز یا هر دوازده ساعت در دو
دوز

یا یه صورت جایگزینی:
-

در افراد با وزن باالتر از  40و کوچکتر مساوی  60کیلوگرم 400 :میلی گرم یه صورت تک دوز ،که دوز را می توان
در فاصله زمانی کمتر از  24ساعت یا بیشتر مساوی  12ساعت ،در صورت عدم بهبودی شرایط بیمار تکرار نمود.

-

در افراد با وزن باالتر از  65و کوچکتر مساوی  90کیلوگرم 600 :میلی گرم یه صورت تک دوز ،که دوز را می توان
در فاصله زمانی کمتر از  24ساعت یا بیشتر مساوی  12ساعت ،در صورت عدم بهبودی شرایط بیمار تکرار نمود.
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-

در افراد با وزن باالتر از  90کیلوگرم 800 :میلی گرم یه صورت تک دوز ،که دوز را می توان در فاصله زمانی کمتر از
 24ساعت یا بیشتر مساوی  12ساعت ،در صورت عدم بهبودی شرایط بیمار تکرار نمود.

در نوزادان:
-

 8میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر  800میلی گرم) ،که در صورت عدم بهبودی شرایط
بیمار دوز را می توان در فاصله زمانی  12تا  24ساعت از دوز اول تکرار نمود.

توجه :دوزهای باالتر  12میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در بیماران کمتر از  30کیلوگرم توصیه شده است.
در کودکان و نوجوانان:
-

کمتر از  30کیلوگرم وزن 12 :میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز ،که در صورت عدم بهبودی شرایط
بیمار دوز را می توان در فاصله زمانی  12تا  24ساعت از دوز اول تکرار نمود.

-

بیشتر یا مساوی  30کیلوگرم وزن 8 :میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز ،که در صورت عدم بهبودی
شرایط بیمار دوز را می توان در فاصله زمانی  12تا  24ساعت از دوز اول تکرار نمود.

توجه :یر اساس آنچه که در مونوگراف مربوط به کاربرد دارو در درمان سندرم رهش سایتوکاینی ) (CRSآمده است:
-

الزم است دارو در سرم سدیم کلراید تزریقی  %0.9یا  %0.45به حجم  100سی سی (در بیماران با وزن باالتر یا
مساوی  30کیلوگرم) یا  50سی سی (در بیماران با وزن کمتر از  30کیلوگرم) رسانده شده (برای اطمینان از مخلوط
شدن ،ظرف سرم آماده شده به آرامی سر و ته شود ،از ایجاد کف اجتناب گردد) و انفوزیون می گردد.

-

در هر انفوزیون دوز از  800میلی گرم بیشتر نباشد.

-

محلول رقیق شده در سرم نمکی  %0.9تا  24ساعت در یخچال ( 8-2درجه سانتیگراد) یا دمای اتاق قابل نگهداری
است .از نور محافظت شود.

-

محلول رقیق شده در سرم نمکی  %0.45تا  24ساعت در یخچال ( 8-2درجه سانتیگراد) و تا  4ساعت در دمای اتاق
قابل نگهداری است .از نور محافظت شود.

-

محلول رقیق آماده شده قبل از انفوزیون به دمای اتاق برسد.

-

این دارو حاوی نگهدارنده نمی باشد .بنابر این ،مابقی داروی مانده در ویال ها نباید استفاده شوند.

-

داروی در طی بیشتر از یکساعت و با ست انفوزیون شود ،به صورت بولوس تزریق وریدی نگردد.
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-

نباید همزمان در یک الین وریدی با سایر داروها تزریق شود .مطالعات سازگاری فیزیکی یا بیوشیمیایی برای ارزیابی
تجویز همزمان با این دارو انجام نشده است.

-

ترکیب دارویی تزریقی باید قبل از تزریق از نظر وجود ذرات معلق و تغییر رنگ دارو با چشم مورد بررسی گردد.

-

اگر ذرات و تغییر رنگ وجود داشته باشد ،دارو نباید استفاده شود.

-

محلولهای کامال رقیق دارو با کیسه های تزریق پلی پروپیلن ،پلی اتیلن و پلی وینیل کلرید و بطری های تزریق پلی
پروپیلن ،پلی اتیلن و شیشه سازگار هستند.

فارماکو کینتیک
در شکل وریدی در درمان  CRSدر طی متوسط  4ساعت تب از بین می رود .فشار خون بیمار در طی  1تا  3روز پایدار می
گردد.
نیمه عمر دارو تا  11روز (در تجویز  4میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) و تا  14روز (در تجویز  8میلی گرم به ازای کیلوگرم
وزن بدن)
کلیرانس 0.0125 :لیتر در ساعت
(اطالعات مناسب تری در دسترس نمی باشد)
مصرف در کودکان
کودکان زیر دو سال مورد مطالعه قرار نگرفته اند .تجویز زیرپوستی در کودکان مورد مطالعه قرار نگرفته است.
آزمایش آنالوگ موشی توسیلیزوماب در موش های نوجوان سمیتی نداشته است .به طور خاص ،هیچ اختاللی در رشد اسکلت،
عملکرد ایمنی بدن و بلوغ جنسی این موش ها ایجاد نکرده است.
در تجزیه و تحلیل گذشته نگر داده های نتایج جمع شده برای بیماران تحت درمان با اکتمرا برای  CRSناشی از سلول 25 ،T
بیمار کودک ( 2سال تا  12سال) و  17بیمار نوجوان بودند (12تا  18سال) .از نظر ایمنی یا کارآیی تفاوتی بین کودکان بیمار
و بزرگساالن بیمار وجود نداشت.
در کودکان ،داده های محدودی در خصوص مصرف آن در سندرم دیسترس حاد تنفسی  /سپسیس وجود دارد.
مصرف در افراد مسن
افزایش خطر ابتال به عفونت های جدی در بیماران باالتر یا مساوی  65سال وجود دارد .برای استفاده در درمان سالمندان احتیاط
شود.
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مصرف در دوران بارداری و شیردهی
مونوکلونال انتی بادی ها با پیشرفت بارداری ،به خصوص در سه ماه سوم بارداری عبور بیشتری از جفت خواهند داشت.
شواهد کافی منوط به ارتباط بین مصرف این دارو با سقط یا تقص مهم در نوزاد متولد شده وجود ندارد .هرچند با توجه به داده
های مربوط به مطالعات حیوانی ،می تواند برای جنین خطرناک باشد( .بر اساس مونوگراف مصرف در آرتریت رومانوئید)
داده کافی در مورد مصرف در مادران باردار مبتال به کوید وجود ندارد.
همچنین در خصوص تجویز واکسن های زنده یا واکسن های زنده تضعیف شده به نوزادانی که در دوران جنین در معرض اکتمرا
بوده اند ،مزایا بر معایب حتما سنجیده شود.
توسیلیزوماب در شیر مادر وجود دارد .از این رو تصمیم به ادامه شیردهی یا قطع شیردهی در طی درمان مادر می بایست به
توسط پزشک سنجیده بر مبنای آن تصمیم گیری شود.
مصرف در بیماری های خاص
در نارسایی کبدی :در مورد بی خطری و کارایی اکتمرا در بیماران مبتال به نارسایی کبدی HBV ،و  HBCمثبت مطالعه ای
انجام نشده است.
در نارسایی کلیه :در بیماران مبتال به نارسایی کلیوی حفیف تا متوسط (کلیرانس کراتینین کمتر از  80و باالتر از  30سی سی
در دقیقه ،بر اساس فرمول  )Cockcroft-Gaultتنظیم دوزی نیاز نمی باشد .در بیماران مبتال به نارسایی شدید مطالعه ای
انجام نشده است.
عوارض جانبی با درصد شیوع و اهمیت
 -1عفونت های جدی که منجربه بستری شدن در بیمارستان یا مرگ می شوند مانند سل ) ،(TBعفونت های فرصت
طلب باکتریایی ،قارچی و ویروسی
 oدر صورت ظهور عفونت ،مصرف اکتمرا تا کنترل شدن عفونت قطع شود.
o

بیمار از نظر وجود  TBمثبت ارزیابی شود ،که در صورت مثبت بودن تست الزم است قبل از شروع درمان
با اکتمرا ،درمان  TBبیمار شروع شود.

 oهمه بیماران در طول درمان از نظر  TBدر طول درمان بررسی شوند ،حتی اگر تست قبلی آنها منفی بوده
است.
 -2پرفوریشن دستگاه گوارش
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 -3واکنش های افزایش حساسیت
 -4سمیت کبدی
عوارض جانبی ،مانند خطر ابتال به عفونت های جدی (به عنوان مثال ،سل ،عفونت های باکتریایی یا قارچی) و سوراخ شدن روده،
فقط در مصرف مداوم توسیلیزوماب گزارش شده است.
 -5مهمترین عوارض جانبی گزارش شده در مطالعه  EMPACTAدر بیماران مبتال به کوید نوزده :یبوست ( ،)%5.6اضطراب
( ،)5.2%و سردرد ()3.2%
 -6مهمترین عوارض جانبی گزارش شده در مطالعه  COVACTAدر بیماران مبتال به کوید نوزده :پنومونیا وابسته به کوید
نوزده ( ،)10.5%هایپرتنشن ( ،)6.4%پنومونیا ( ،)5.8%آسیب حاد کلیوی ( )5.8%و اسهال ()5.8%
تداخالت دارویی براساس اهمیت
 -1واکسن زنده :از مصرف همزمان این دارو با واکسن زنده جلوگیری شود .فاصله زمانی بین مصرف یک واکسن زنده و
شروع درمان با اکتمرا باید بر اساس گایدالین های مربوط به عوامل سرکوب کننده ایمنی اجرا شود.
 -2تداخل با داروهای سوبسترای آنزیم CYP450
فعالیت آنزیم های کبدی به واسطه عفونت ،التهاب و وجود سایتوکاین هایی مانند  IL-6کاهش می یابد .مهار فعالبت  IL-6به
توسط اکتمرا منجربه برگشت فعالیت مجدد این آنزیم ها و افزایش متابولیسم داروهای تحت متابولیسم این آنزیم ها می شود.
بر اساس مطالعات درون تن ،مبزان امپراوزل ،سوبسترای  CYP2C19و  ،CYP3A4و میزان سیمواستاتین ،سوبسترای آنزیم
 ،CYP3A4یک هفته بعد از دریافت تک دوز اکتمرا به میزان  %28و  %57به ترتیب کاهش یافته است.
این مساله به خصوص در مورد داروهای دارای پنجره درمانی باریک دارای اهمیت می باشد .به طوری که در آغاز و پایان درمان
با اکتمرا با توجه به مانیتور کردان اثرات دارو (وارفارین) یا با بررسی میزان غلظت دارو در بدن (سیکلوسپورین یا تئوفیلین) دوز
مناسب برای بیمار تنظم شود.
در مورد کاهش اثر داروهایی مانند داروهای خوراکی ضدبارداری (سوبسترای  ،)CYP3A4سیمواستاتین (سوبسترای
 ،)CYP3A4 and OATP1B1امپرازول (سوبسترای ،)CYP2C9 and CYP3A4دکسترومتورفان (سوبسترای
 ،) CYP2D6 and CYP3A4لواستاتین و یا آتورواستاتین و ،...بر اثر تجویز همزمان اکتمرا و تاثیر آن روی آنزیم های
 CYP450توجه لحاظ گردد.
تاثیر اکتمرا بر روی آنزیم های کبدی ممکن است تا چند هفته بعد از قطع مصرف آن نیز ادامه داشته باشد.
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:لیست تداخالت
: در صورت نیاز داروی آلترناتیو به کار برده شود، داروی زیر تداخل جدی اتفاق می افتد63 در مصرف با یکی از-الف
1. abatacept
2. adalimumab
3. adenovirus types 4 and 7 live, oral
4. alefacept
5. anthrax vaccine
6. antithymocyte globulin equine
7. antithymocyte globulin rabbit
8. azathioprine
9. baricitinib
10. basiliximab
11. BCG vaccine live
12. Canakinumab
13. certolizumab pegol
14. diphtheria & tetanus toxoids/ acellular pertussis vaccine
15. diphtheria & tetanus toxoids/acellular pertussis/poliovirus, inactivated vaccine
16. etanercept
17. everolimus
18. glatiramer
19. golimumab
20. hepatitis A vaccine inactivated
21. hepatitis a/b vaccine
22. hepatitis a/typhoid vaccine
23. hepatitis b vaccine
24. human papillomavirus vaccine, nonavalent
25. human papillomavirus vaccine, quadrivalent
26. hydroxychloroquine sulfate
27. infliximab
28. influenza virus vaccine quadrivalent
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29. influenza virus vaccine quadrivalent, adjuvanted
30. influenza virus vaccine quadrivalent, cell-cultured
31. influenza virus vaccine quadrivalent, intranasal
32. influenza virus vaccine trivalent
33. influenza virus vaccine trivalent, adjuvanted
34. Japanese encephalitis virus vaccine
35. leflunomide
36. measles (rubeola) vaccine
37. measles mumps and rubella vaccine, live
38. measles, mumps, rubella and varicella vaccine, live
39. meningococcal A C Y and W-135 polysaccharide vaccine combined
40. mercaptopurine
41. methotrexate
42. muromonab CD3
43. mycophenolate
44. pneumococcal vaccine heptavalent
45. rabies vaccine
46. rabies vaccine chick embryo cell derived
47. rilonacept
48. rotavirus oral vaccine, live
49. rubella vaccine
50. sirolimus
51. smallpox (vaccinia) vaccine, live
52. tacrolimus
53. temsirolimus
54. tetanus toxoid adsorbed or fluid
55. thalidomide
56. tick borne encephalitis vaccine
57. traveler’s diarrhea and cholera vaccine inactivated
58. typhoid polysaccharide vaccine
59. typhoid vaccine live
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60. ustekinumab
61. varicella virus vaccine live
62. yellow fever vaccine
: بیمار از نزدیک مورد ارزیابی و مانیتورینگ باشد، داروی زیر26  در صورت مصرف همزمان با یکی از-ب
1.

astragalus

2.

belatacept

3.

cyclosporine

4.

denosumab

5.

echinacea

6.

fingolimod

7.

haemophilus influenzae type b vaccine

8.

hydroxyurea

9.

influenza virus vaccine quadrivalent, recombinant

10.

influenza virus vaccine trivalent, recombinant

11.

maitake

12.

maraviroc

13.

mechlorethamine

14.

meningococcal group B vaccine

15.

ocrelizumab

16.

ofatumumab SC

17.

olaparib

18.

oxaliplatin

19.

poliovirus vaccine inactivated

20.

siponimod

21.

sipuleucel-T

22.

trastuzumab

23.

trastuzumab deruxtecan

24.

zidovudine

25.

zoster vaccine live

26.

zoster vaccine recombinant
. گزارش شده استcat's claw  تداخالت مینوری نیز بین اکتمرا با داروی لفلونوماید و-ج
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اثر بر آزمایشات تشخیصی
افزایش سطح آنزیم کبدی است که به نظر می رسد وابسته به دوز باشد .نوتروپنی یا ترومبوسیتوپنی غیر معمول است.
موارد احتیاط مصرف
-

عفونت های خطرناک :در صورت وجود عفونت تجویز نگردد .در صورت وقوع عفونت دارو تا زمان کنترل عفونت قطع
گردد.

-

توبرکلوزیس

-

وقوع زونا

-

 : Gastrointestinal Perforationدر افراد در ریسک با احتیاط مصرف شود

-

سمیت کبدی :در خصوص عالئم و نشانه های سمیت کبدی ارزیابی گردند .در صورت غیر نرمال شدن تست ها و یا
بدتر شدن یا وقوع عالئم و نشانه های بیماری کبدی ،دارو تعدیل دوز شده یا قطع گردد

-

غیر نرمال شدن تست هاب آزمایشگاهی :هایپرلیپیدمی ،تست های عملکرد کبدی ،نوتروپنیا و ترومبوسیتوپنیا که در
صورت وقوع نیاز به درمان ،تنظیم دوز یا قطع دارو اکتمرا وجود دارد

-

واکنش های افزیش حساسیت :آنافیالکسی یا مرگ

-

واکسن های زنده :خودداری از مصرف همزمان با اکتمرا

موارد منع مصرف
در بیماران با واکنش های افزایش حساسیتی به اکتمرا یا اجزای فرموالسیون آن ،منع مصرف دارد.
نکات قابل توصیه به بیمار
-

قبل از دریافت دارو ،در صورت ابتال به عفونت یا هپاتیت ویروسی ،مشکالت کبدی ،گوارشی (درد ،زخم ،دایورتیکول)،
سابقه حساسیت به دارو یا هر یک از اجزای آن ،مشکالت سیستم عصبی (مولتیپل اسکلروزیس) ،سابقه دریافت اخیر
واکسن یا برنامه ای جهت دریافت واکسن در آینده ،تصمیم به جراحی ،بارداری یا قصد باردار شدن ،شیردهی یا تصمیم
به شیردهی حتما به پزشک معالج اطالع دهند.

-

عوارض شایع دارو شامل عفونت در ناحیه تنفسی فوقانی ،سردرد ،افزایش فشار خون ،واکنش در محل تزریق می باشد.
در صورت بروز موارد به پزشک اطالع داده شود.
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-

به بیمار در خصوص افزایش سانس ابتال به عفونت های فرصت طلب آگاهی دهید و از او بخواهید با اولین عالئم ابتال
به عفونت حتما با پزشک خود مشورت نماید.

-

برخی از بیماران که تحت درمان با اکتمرا بوده اند واکنش های آلرژیک جدی ،از جمله آنافیالکسی دیده شده است.
به بیماران مشاوره دهید در صورت مشاهده هر گونه عالئم واکنش های آلرژیک جدی فورا به اورژانس مراجعه نماید.

-

برخی از بیمارانی که تحت درمان با اکتمرا بوده اند ،عوارض جانبی جدی در معده و روده آنها ایجاد شده است .هنگامی
که عالئم درد شدید و مداوم شکمی در بیمار ایجاد می شود باید سریعا ارزیابی سریع و مناسب انجام گردد.

نکات پرستاری
-

در بیماران با تعداد نوتروفیل کمتر از  2000در هر میلیمتر مکعب ،پالکت کمتر از  100000در هر میلیمتر مکعب
یا کسانی که میزان  ALTو  ALSدر آنها  1.5برابر حداکثر نرمال است ،توصیه شده است تجویز نشود.

-

در بیماران متبال به  CRSیا آرتریت روماتوئید بیشتر ار  800میلی گرم در هر انفوزیون تجویز نگردد.

-

در صورت مصرف بیش از اندازه :در دوز باالی  28میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن می تواند منجربه نوتروپنی
شود.

-

در موارد اوردوز توصیه می شود که بیمار از نظر عالئم و نشانه های عوارض جانبی احتمالی تحت نظر قرار بگیرد تا در
صورت نیاز درمان عالمتی الزم را دریافت نماید.

-

دارو تاریخ مصرف گذشته استفاده نشود.

-

دارو قبل از مصرف می بایست در دمای یخچال ( 8-2در جه سانتیگراد) و دور از نور و رطوبت نگهداری شده و از یخ
زدگی محافظت گردد.

-

در صورت تغییر رنگ محلول دارویی ،وجود ذرات با کدورت محلول دارویی نباید مصرف شود.

-

شانس ابتال به عفونت در افراد تحت درمان با اکتمرا باالست .در صورت وجود هر گونه عالمتی نیاز است تا ارزیابی
سریعی صورت پذیرد.
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 -9دگزامتازون )(Dexamethasone
طبقه بندی :گلوکوکورتیکوئیدها (ضد التهاب و سرکوب کننده ایمنی)
نام های تجاری:
Decadron ،Dextenza ،Ozurdex, Baycadron
اشکال دارویی:
 Elixir: 0.5mg/5ml
 Tablet: 0.5mg
 Injection (as disodium phosphate): 8mg/2ml
مکانیسم عمل و شواهد تاثیر در کووید:19-
گلوکوکورتیکوئیدها بعد از ورود به داخل سلول به گیرنده ها ی هسته ای موجود به شکل دایمر متصل می شوند و کمپلکس
استروئید و گیرنده بیان ژن را به وسیله اتصال به عناصر پاسخ گلوکوکورتیکوئید ( )GREیا عناصر خاص مینرالوکورتیکوئید
( ) transcription machineryتغییر می دهد .و ترجمه ژن را به وسیله  RNAپلیمراز  IIتنظیم می کنند و mRNA
ویرایش شده و برای تولید پروتئینی که پاسخ نهایی دارو را ایجاد می کند به سمت سیتوپالسم خارج می شود.کورتیکوستروئیدها
با مهار آنزیم فسفولیپاز  A2موجب مهار مسیر های التهابی سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز شده و مانع تولید مواد التهابی شامل
پروستاگالندین ها و لوکو ترین ها می شوند .عالوه بر این تقریباً بر تمام رده های سول های ایمنی نیز اثر منفی میگذارند.
گلوکوکورتیکوئید ها به طور عمده مانع مهاجرت نوتروفیل ها و مونوسیت ها شده و از طریق مهار فاکتور رونوشت برداری NF-
 κbبر تولید انواع سایتوکاین های التهابی نظیر  TNF-αو  IL-1βاثر منفی می گذارند .همچنین سبب بهبود
میکروسیرکوالسیون ریوی می شود .دگزامتازون در بسیاری از بیماری های التهابی موثر است .همچنین همواره به عنوان یک
داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی شناخته می شود .عالوه بر این در بعضی بدخیمی های خونی و عفونت های منتشر نیز قابل
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استفاده است .در آخرین راهنمای  ،WHOاثر بخشی این دارو در کووید 19-مورد تایید قرار گرفته است .شواهدی دال بر اثر
بخشی دگزامتازون در درمان کووید 19-وجود دارد:



برخی مطالعات مشاهده ای و  invitroاثرات مثبت این دارو را در کاهش فعالیت ویروس کرونا و بهبود یافته های
رادیولوژیک و پاتولوژیک بیماری نشان داده است .ولی این اثرات مفید ،در دو کارآزمایی بالینی که در خصوص این
دارو و مقایسه آن با درمان های رایج انجام شده است ،دیده نشد .در بزرگترین مطالعه صورت گرفته ،کار آزمایی بالینی
با نام  ،Recoveryبیش از  2000بیمار در گروه دریافت کننده دگزامتازون بعالوه درمان استاندارد و بیش از 4000
بیمار در گروه دریافت کننده رژیم استاندارد قرار گرفتند .نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف خوراکی یا وریدی 6
میلی گرم دگزامتازون به شکل روزانه و به مدت  10روز ،سبب کاهش نرخ مرگ  28روزه در بیماران تحت ونتیالسیون
یا دریافت کننده اکسیژن می شود ولی این رژیم فاقد اثر مشخصی بر کاهش مرگ و میر در بیمارانی که درمان حمایتی
اکسیژن نداشته اند ،بوده است.



مطالعات مختلفی در چند ماه اخیر در کشورهایی نظیر چین ،آمریکا و هلند ،انواع کورتون ها را (متیل پردنیزولون،
دگزامتازون و هیدروکورتیزون) مورد مطالعه قرار داده اند .بررسی سریع  WHOدر کووید  19موسوم به ،REACT
نتایج  7کارآزمایی انجام شده را (مانند  (RECOVERY, REMAP-CAP, CoDEX, CAP COVIDبر
حدود  1700بی مار دریافت کننده انواع کورتونها مورد نقد و بررسی قرار داده است و اثر بخشی این کالس دارویی
(گلوکوکورتیکویید) را در کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا تایید نموده است .همچنین ،اخیراً آژانس دارویی
اروپا ) (EMAمصرف دگزامتازون (خوراکی یا وریدی) در بیماران بدحال را مورد تایید قرار داده است.

فارماکوکینتیک
متعاقب مصرف خوراکی ،اوج غلظت پالسمایی آن در عرض  1-2ساعت حاصل می شود و در صورت مصرف خوراکی این زمان
حدود  8ساعت خواهد بود .نیمه عمر پالسمایی آن  2-4ساعت است که در مصرف همزمان با ریتوناویر به حدود  11ساعت
افزایش می یابد .میزان اتصال به پروتئین های پالسما برای این دارو حدود  99درصد است .دگزامتازون دارای متابولیسم کبدی
بوده و بیش از  80درصد این دارو توسط ادرار از بدن دفع می شود.
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مقدار مصرف
بزرگساالن
روزانه  6میلی گرم دگزامتازون (خوراکی یا وریدی) به مدت  10روز
کودکان
در کووید  19مطالعه ای انجام نشده است .ولی در شرایط التهابی دوز آن معادل  0.3میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
هر  6تا  12ساعت .البته دوز مصرفی تا  2میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن قابل افرایش است.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
اصوالً این کالس دارویی توانایی گذر از جفت را دارد .و ممکن است سبب کاهش وزن جنین شود .پارگی کام در بعضی
مطالعات گزارش شده است .بنابراین منافع مصرف دارو بر مضرات ان باید در نظر گرفته شود .و وضعیت غده آدرنال مادر و
کودک می بایست بررسی شود  .دگزامتازون در شیر مادران ترشح شود و توصیه می شود بین شیر دهی و آخرین دوز مصرفی
دارو 2 ،هفته فاصله باشد.
مهمترین تداخالت دارویی (منع مصرف همزمان)
انواع واکسن ها
آپیکسابان
پرازی کوانتل
میفپریستون
موارد منع مصرف دگزامتازون
عفونت قارچی منتشر
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سابقه آلرژی به دارو
انواع واکسن
عوارض شایع:
افزایش اشتها .افزایش وزن .تهوع
افزایش ریسک عفونت
حوادث کاردیوواسکوالر
عوارض پوستی قرمزی صورت .نازک شدن پوست .تاخیر در بهبود زخم
هیپرگلیسمی
اختاللت قاعدگی
اختالالت اندوکراین
اختالالت الکترولیتی .هیپوکالمی  .آلکالوز
اختالالت گوارشی  .زخم معده و افزایش آنزیم های کبدی
استئوپروزیس و خطر پوکی استخوان
اختالالت نورولوژیک عضالنی و حرکتی و ورتیگو
اختالالت خلقی  .سایکوز
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 -10دیفن هیدرامین کامپاند )(Diphenhydramine Compound, Benadryl Complex

اشکال دارویی :فقط به فرم شربت مخلوطی از:
 Diphenhydramine Hcl 12.5 mg/5ml
 Ammonium chloride 125 mg/5ml
1 mg/5ml

 Menthol

50 mg/ml

 Sodium Citrate

 آنتیهیستامین نسلاول (آنتاگونیست رسپتور )H1
 ضد سرفه و خلطآور
 ضدخارش و درد موضعی ،تسکین دهنده عالئم تنفسی
 طعم دهنده و نگهدارنده ،خنثیکننده اسید ،با اثر ضد انعقاد

دسته دارویی و مکانیسم اثر :از دسته آنتیهیستامین های نسلاول (آنتاگونیست رسپتور  )H1می باشد و از نظر مکانیسم اثر ,آنتاگونیست گیرنده
 H1هیستامینی و تا حدودی بلوک کننده گیرنده سدیمی می باشد .همچنین دارای خاصیت آنتی کولینرژیک ،اثرات ضداستفراغ ،ضدسرگیجه،
ضدسرفه ،سداتیو هیپنوتیک ،بیحسکننده موضعی ضددیسکینزی و ضدانعقاد نیز می باشد
شواهد استفاده در کووید:19-
این دارو تسکین دهنده عالئم برونشیت ،رینیت ،سینوزیت ،سرفه (با اثر خلطآور و نرم کنندگی) و موارد مشابه است و در کاهش عالئم آلرژی،
بیماری حرکت و بیماری پارکینسون کاربرد دارد .لذا در بیماری کرونا برای کاهش عالئم کوریزا و بهبود سرفه ،کاهش تهوع ،افزایش خواب و
آرامش بیمار می تواند استفاده شود .همچنین با اثر بر روی گیرنده های  H4هیستامینی در سطح ماست سل ها مانع ریلیز هیستامین و سایر
واسطه های التهابی می شود .شواهدی هم دال بر اثر آمونیوم کلراید این دارو بر روی ویروس در آزمایشگاه مشاهده شده است .ضمنا با داشتن
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سدیم سیترات می تواند از لخته شدن خون براثر ریلیز سایتوکاین های التهابی نیز جلوگیری نماید .همچنین دیده شده که آنتی هیستامین
ها در کاهش مرگ و میر و کاهش تکثیر و گسترش ویروس و انتقال  Covid-19موثر بوده اند.
مقدار مصرف:
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در بالغین 5 :یا  10میلیلیتر هر  2یا  3ساعت ،حداکثر 150/mg/ml
در اطفال 6 -12سال 5 :میلیلیتر هر  3یا  4ساعت ،حداکثر 75 mg/ml
در اطفال  2 -6سال 2/5 :میلیلیتر هر  4تا  6ساعت ،حداکثر 25mg/ml
در اطفال زیر  2سال بهتر است استفاده نشود
( بهتر است ابتدا قرقره شود و پس از بلع تا نیم ساعت چیزی خورده نشود)
فارماکو کینتیک:
جذب خوب و سریع ظرف  1ساعت ،توزیع در همه بافتها از جمله مغز ،متابولیسم کبدی ،دفع کلیوی
مصرف در کودکان:
آنتی هیستامین های نسل اول ب ه دلیل ایجاد عارضه آریتمی بهتر است در اطفال بخصوص زیر دو سال استفاده نشوند .اما باالی
دو سال با احتیاط الزم می تواند استفاده شود گرچه ممکن است موجب تحریک پذیری و عالئم اکستراپیرامیدال گردد.
مصرف در افراد مسن:
همه انواع آنتی هیستامین در افراد مسن باید با احتیاط استفاده شوند.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
گروه  Cدسته بندی شده ،لذا منافع و مضرات آن برای مادر و جنین باید بررسی شده و اگر منافع آن بیشتر بود داده شود.
مصرف در بیماری های خاص:
درحمله آسم ،آریتمی قلبی  ،نوزادان نارس استفاده نشود
عوارض شایع :خواب آلودگی ،تسکین ،گیجی ،عدم هماهنگی ،تهوع ،خشکی دهان ،ناراحتی اپیگاستر ،ترشحات غلیظ برونش،
طپش قلب.
عوارض خطرناک :صرع ،ترومبوسیتوپنی ،آگرانولوسیتوز ،شوک آنافیالکسی
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تداخالت دارویی:
با سایر داروهای خوابآور و دپرس کننده  CNSمی تواند اثر تجمعی داشته باشد .با ضد افسردگی های سه حلقه ای احتمال
افزایش اثرات آنتی کولینرژیک وجود دارد .و با آمفوتریسین ، Bسفالوتین ،هیدروکورتیزون سدیم سوکسینات و بعضی از
باربیتورات های محلول نیز ناسازگاری دارد.
اثر بر آزمایشات تشخیصی:
آزمایش آلرژی (جهت نتیجه صحیح چهار روز قبل از انجام آزمایش آلرژی دارو باید قطع شود).
موارد احتیاط مصرف:
در کودکان زیر دو سال ،زنان باردار و شیرده ،بیماران دچار حمله حاد آسم ،هیپرتانسیون یا بیماری قلبی ،افراد با زمینه احتباس
ادرار ،هیپرتیروئیدیسم و افزایش فشار درون کره چشم با احتیاط مصرف شود.
موارد منع مصرف:
در حساسیت مفرط به دارو و یا اجزاء آن ،هیپرتروفی پروستات ،گلوکوم با زاویه بسته ،و افراد تحت درمان با مهارکنندههای
 ،MAOانسداد پیلور و مثانه و افراد دهیدراته بخصوص کودکان مبتال به دهیدراتاسیون ممنوع است.
نکات قابل توصیه به بیمار:
 .1ابتدا قرقره شود و پس از بلع تا نیم ساعت چیزی خورده نشود.
 .2همزمان از سایر داروهای خوابآور،آرامبخش و ضداضطراب ،الکل و اوپیوم استفاده نشود.
 .3دوز دارو مطابق دستور داده شده باشد و از آن حد تجاوز نکند.
 .4پس از مصرف دارو از رانندگی و کار با وسایل حساس پرهیز گردد.
نکات پرستاری:
در صورت مشاهده عالئم حساسیت ،گیجی و منگی ،اغتشاش فکری ،افزایش فشارخون و ریتم قلبی و عوارض شدید آنتی-
کولینرژیک دارو قطع و به پزشک اطالع داده شود.
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18. Cell studies suggest some repurposed drugs could block replication of SARS-CoV-2.
https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/Cell-studies-suggestrepurposed-drugs-could-block-replication-of-SARS-CoV-2/98/web/2020/05
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 -11رمدسیویر ( )Remdesivir
اشکال دارویی و شرایط نگهداری:
 پودر لئوفلیزه رمدسیویر  100میلی گرم


ویالهای این دارو قبل از آماده سازی باید در دمای زیر  30درجه سانتیگراد نگهداری شوند (برای شرایط
نگهداری ،بروشور کارخانه سازنده اولویت دارد).

دسته دارویی و مکانیسم اثر:
رمدسیویر یک آنالوگ آدنوزین است که دارای فعالیت ضد ویروسی گسترده ای علیه چندین ویروس مانند ویروس سنسیشیال
تنفسی ،ویروس  ،Nipahویروس ابوال ( ، )EBOVسندرم تنفسی خاورمیانه ( )MERS-CoVو سندرم حاد تنفسی
) Coronavirus-1 (SARS-CoV-1می باشد .رمدسیویر یک پیش دارو است که پس از ورود به سلولها تبدیل به نوکلئوزید
تری فسفات (فرم فعال) می شود و در زنجیره  RNAتوسط  RNA Polymeraseویروس رقابت می کند و سبب تاخیر
تکمیل  RNAویروس شده و در نتیجه مانع سنتز ویروس می شود.
شواهد استفاده در کووید:19-
با توجه به عملکرد دارو بر روی کرونا ویروسها ،نشان داده شده است که رمدسیویر باعث مهار همه کرونا ویروسهای حیوانی و
انسانی از جمله  MERS-CoVو SARS-CoV-1در مطالعه آزمایشگاهی می شود .جالب است بدانید که رمدسیویر نسبت
به ترکیب اینترفرون بتا به همراه رژیم لوپیناویر – ریتوناویر در مدلهای موشهای آلوده به  MERS-CoVعملکرد بهتری داشته
است.
خوشبختانه  ،رمدسیویر به طور موثری عفونت در سلولهای  Veroآلوده به  SARS-CoV-2را در مطالعه آزمایشگاهی مهار
کرد .تجویز زودهنگام رمدسیویر کاهش قابل توجهی در بار ویروسی در الواژ برونکوآلوئوالر را در مقایسه با حامل نشان داد و
همچنین باعث کاهش انفیلتراسیون ریوی درعفونت  SARS-CoV-2در مدل میمونها رزوس شده است .بنابراین  ،هم اثرات ضد
ویروسی و هم اثرات بالینی را نشان داد .عالوه بر این  ،مشخص شد که رمدسیویر یک مهار کننده قوی برای تکثیرSARS-
CoV-2در سلولهای اپیتلیال مجاری تنفسی بینی و برونش انسان است .این نتایج استفاده از آن را در بیماران مبتال به عفونت
) ،SARS-CoV-2 (COVID-19در صورت عدم وجود هرگونه درمان موثر  ،تشویق می کند.
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نتایج یک آنالیز بالینی بر روی بیمارانی که رمدسیویر دریافت کرده بودند ،امیدوارکننده بود .این مقاله که در  ۱۰آوریل ۲۰۲۰
در ژورنال پزشکی نیوانگلند منتشر شد ،نشان داد از میان  ۵۳بیماری که دچار نوع شدید بیماری کرونا بودند ۳۸ ،نفر با دریافت
این دارو بهتر شدند ۸ ،نفر بدتر شدند و  ۷نفر نیز فوت کردند .از میان  ۳۰بیماری که به دستگاه تنفس مصنوعی وصل بودند و
این دارو را دریافت داشتند ،پزشکان توانستند  ۱۷بیمار را از دستگاه جدا کنند .نرخ مرگ نیز  ٪۱۳کمتر از میزان مرگ در
بیماران مشابه در کشور چین (از نظر شدت بیماری) بود که میزان مرگشان بین  ۱۷تا  ۷۸درصد اعالم شده است.
اخیراً گزارش مقدماتی ( 29آوریل  )2020 ،از تجزیه و تحلیل  RCTدوسوکور در حال انجام حاکی از آن است که رمدسیویر
 ٪31سبب سریعتر شدن زمان بهبودی بیماران  COVID-19در مقایسه با دارونما ( )P <0.001شده است .اداره غذا و داروی
ایاالت متحده ( )FDAدر تاریخ  1مه  2020فوراً مجوز استفاده اضطراری ( )EUAرا برای درمان با رمدسیویر در COVID-
 19صادر کرد EUA .فعلی استفاده از رمدسیویر را فقط برای درمان بزرگساالن و کودکان مشکوک یا تاییده آزمایشگاهی مجاز
دانسته است .بیماری شدید در صورت کاهش سچوریشن اکسیژن خون ) (SpO2به کمتر از  94درصد در هوای اتاق ،نیاز به
اکسیژن اضافی ،تهویه مکانیکی یا اکسیژناسیون غشای خارج از بدن ( )ECMOدر بیماران بستری تعریف شده است .از نظر
تاریخی ،این سومین باری است که  USFDAبه دارویی برای داشتن  EUAدر انسان می دهد الزم به ذکر است که استفاده
از رمدسویر در بیماران با  COVID-19شدید که به تهویه مکانیکی نیاز دارند  ،در  3آوریل  2020توسط آژانس پزشکی اروپا
تأیید شد .البته اخیراً سازمان جهانی بهداشت و چین اعالم کردند که رمدسیویر بر بهبود بیماران کووید  ۱۹بیتأثیر است و
شرکت گیلیاد ساینس (سازنده دارو) در پاسخ گفتهاست که نتیجهگیری آنها نامعتبر است؛ چراکه بر مبنای مطالعهای زودهنگام
و کوتاهمدت بودهاست.
مقدار مصرف:
دوز دارو در بزرگساالن و بچههای با وزن ≥kg40
 .1برای بیماران نیازمند تهویه مکانیکی و یا :ECMO
لودینگ دوز  200میلیگرم روز اول و سپس روزانه  100میلیگرم برای  9روز (جمعاً  10روز درمان)
 .2برای بیماران که نیاز به تهویه مکانیکی و یا اکمو ندارند :دوز  200میلیگرم روز اول و سپس روزانه  100میلیگرم
برای  4روز (جمعاً  5روز) .در صورتی که بهبودی بالینی حاصل نشود درمان میتوان  5روز دیگر ادامه داد.



دوز دارو در کودکان با وزن بیشتر از 3.5 kgو کمتر از 40 kg
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روز اول  mg/kg 5و از روز دوم  mg/kg 2.5میباشد .طول دوره درمان برای بیمارانی که تهویه مکانیکی دریافت نمیکنند
 5روز است و در صورت عدم بهبودی تا  10روز نیز توصیه میشود .برای بیمارانی که تهویه مکانیکی دریافت میکنند طول
دوره درمان  10روز است.
نکته مهم :رمدسیویر برای درمان کووید 19-با شدت خفیف تا متوسط توصیه نمیشود.
فارماکوکینتیک:
این دارو متابولیسم داخل سلولی دارد (در داخل سلول به رمدسیویر تری فسفات تبدیل می گردد.رمدسیویر سوبسترای
CYP 2C8,2D6,3A4می باشد.
عمده ی دفع دارو از طریق ادرار می باشد( ۷۴درصد) و  ۱۸درصد از راه مدفوع دفع می شود .نیمه عمر دارو در حدود ۶۰
دقیقه و نیمه عمر متابولیت فعال بیش از  ۲۷ساعت می باشد.
مصرف در گروه های خاص:
بیماران کلیوی
بیماران با  eGFRبزرگتر یا مساوی با  30میلی لیتر در دقیقه رمدسیویر را برای درمان  COVID-19بدون تنظیم دوز
دریافت کرده اند .ایمنی و اثربخشی رمدسیویر در بیماران با اختالل شدید کلیه یا  ESRDارزیابی نشده است .رمدسیویر در
بیماران بزرگسال و اطفال (بیشتر از  28روز) با  eGFRکمتر از  30میلی لیتر در دقیقه یا در نوزادان کامل (حداقل  7تا
کمتر از  28روز) با کراتینین سرم بیشتر یا مساوی  1میلی گرم در دسی لیتر است توصیه نمی شود مگر اینکه سود بالقوه
بیشتر از خطر احتمالی باشد.
بیماران بزرگسال و اطفال (بیشتر از  28روز سن) باید دارای  eGFRتعیین شده و نوزادان (حداقل  7روز تا کمتر از 28
روزگی) باید کراتینین سرم قبل از تعیین دوز و همچنین روزانه هنگام دریافت رمدسیویر تعیین شود.
دوز دارو در نارسایی کبدی:
 .1اینکه دارو در نارسایی کبدی نیاز به تنظیم دوز دارد یا نه هنوز مشخص نیست.
 .2در بیمارانی که قبل از شروع دارو  ALT≥5ULNدارند نباید دارو شروع شود.
 .3در صورتی که حین درمان  ALT≥5ULNو یا افزایش  ALTبا عالئم و نشانههای التهاب کبد یا افزایش بیلیروبین
کونژوگه ALK ،یا  INRهمراه باشد ،دارو باید قطع گردد.
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زنان باردار
رمدسیویر فقط در صورت استفاده از مزایای بالقوه باید در دوران بارداری استفاده شود
امکات خطر بالقوه برای مادر و جنین وجود دارد.
عوارض جانبی:
اطالعات بالینی محدود است و در حال حاضر مشخص نیست که آیا  remdesivirعوارض جانبی جدی ایجاد می کند.
واکنش تزریق ممکن است همراه با عالئمی مانند افت فشار خون ،حالت تهوع ،استفراغ  ،تعریق و لرز باشد .تزریق با زیر نظر
متخصص مراقبت های ویژه باشد.
در صورت واکنش آلرژیک جدی  ،عالئم ممکن است شامل :بثورات پوستی  ،خارش  /تورم (به خصوص صورت  /زبان  /گلو) ،
سرگیجه شدید  ،مشکل تنفس باشد .متابولیک :افزایش قند خون
کبدی :افزایش سطح سرمی آالنین آمینوترانسفراز ،افزایش سطح سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز)
کلیوی :نارسایی حاد کلیوی ،کاهش ، eGFRافزایش کراتینین سرم ،کاهش کلیرانس کراتینین
این لزوما لیست کاملی از عوارض جانبی احتمالی نیست.
موارد احتیاط /منع مصرف
 سابقه حساسیت به دارو یا بروز واکنش های حساسیتی حین تزریق (تعریقُ ،تهوع ،لرز،استفراغ و)... سطح آالنین آمینوترانسفراز ≤  5برابر حد طبیعی در ابتدای درمان یا افزایش سطح آالنین آمینوترانسفراز همراه با عالیمالتهاب کبدی یا افزایش بیلی روبین کنژوگه ،آلکالین فسفاتاز یا INR
  eGFRکمتر از  30میلی لیتر/دقیقه محلول تزریقی رمدسیویر در کودکان (در کودکان باالی  40کیلوگرم ،پودر لیوفیلیزه رمدیسیویر قابل تجویز است).احتیاط:
 سطح کراتینین بیش از ( 1در نوزادان غیرنارس و  7-28روزه)تداخالت دارویی:
پیش داروهایی که از طریق فسفریالسیون داخل سلولی فعال می شوندتداخالت رده ( Xپرهیز)
کلروکین ،هیدروکسی کلروکین
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کاهش اثرات داروها توسط رمدسیویر:
تداخل قابل توجهی مشخص نشده است.
کاهش اثرات رمدسیویر توسط داروها
کلروکین ،هیدروکسی کلروکین
افزایش اثرات داروها توسط رمدسیویر:
تداخل قابل توجهی مشخص نشده است.
افزایش اثرات رمدسیویر توسط داروها:
تداخل قابل توجهی مشخص نشده است.
نحوه آمادهسازی:
 .1برای هر یک عدد ویال حاوی پودر لئوفیلیزه ،ابتدا 19میلیلیتر آب مقطر به ویال اضافه شود.
 .2بالفاصله باید برای  30ثانیه تکان داده شود.
 .3برای  3-2دقیقه اجازه میدهیم تا محتویات تهنشین شود.
 .4باید یک محلول شفاف و بدون هیچ ذرهای حاصل شود.
 .5در صورتیکه محتویات ویال به خوبی حل نشده باشد مجدداً  30ثانیه تکان میدهیم و  3-2دقیقه فرصت استراحت داده
میشود.
 .6بعد از اضافه کردن  19سیسی آب مقطر محلول حاصل mg/20ml 100خواهد بود.
این محلول آمادهسازی شده را قبل از رقیق سازی و تجویز میتوان حداکثر  4ساعت در دمای اتاق و  24ساعت در یخچال
( 8-2سانتیگراد) نگهداری کرد.
نحوه رقیق سازی:
 .1سرم سازگار با این دارو نرمال سالین %0/9میباشد.
 .2هر ویال با  250میلیلیتر نرمال سالین باید رقیق شود و سپس برای مدت  120-30دقیقه انفوزیون گردد.
 .3بعد از اتمام هر انفوزیون باید  30میلیلیتر نرمال سالین فالش شود.
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*هر چه مدت انفوزیون بیشتر باشد احتمال ایجاد واکنشهای حساسیتی کمتر خواهد بود.
*حتما باید قبل تجویز ،ویالهای آمادهسازی شده با نرمال سالین رقیق شوند و سپس انفوزیون شوند.
دوز دارو در نارسایی کلیوی:
تجویز دارو در  GFR<30ml/minتوصیه نمیشود.
در  GFR≥30تنظیم دوز الزم نیست.
مانیتورینگ حین درمان:
تستهای کبدی و کلیوی بایستی قبل شروع درمان و روزانه چک گردد.
نکات پرستاری/مراقبتی:
داروی تزریقی باید همانند سایر محصوالت دارویی تزریقی از نظر ذرات معلق و تغییر رنگ آنها مورد بازرسی قرار گیرد.در صورت مشاهده  ،محلول باید دور ریخته شود و محلول تازه تهیه شود.
محلول رقیق شده آماده نباید همزمان با داروهای دیگر تجویز شود .سازگاری تزریق رمدسیویر با محلول های  IVو داروها به
غیر از  ٪0.9کلرید سدیم مشخص نیست.
عملکرد کبدی (سطح آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز ،آلکالین فسفاتاز و بیلی روبین)  ،عملکرد کلیوی (سطحکراتینین سرم و کلیرانس کراتینین)  ،ترکیبات شیمیایی خون و هماتولوژی بیمار در ابتدای درمان و سپس به صورت روزانه
در طول دوره درمان پایش شود.
بیمار از لحاظ بروز واکنش های ناشی از انفوزیون ،در ابتدای درمان و سپس به صورت روزانه در طول دوره درمان پایشگردد.
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 -12فاویپیراویر()Favipiravir

اشکال دارویی:
 قرص خوراکی  200میلی گرمی

دسته دارویی و مکانیسم اثر :
 داروی ضد ویروس سنتزی که آنالوگ پیرازین است.
 فاویپیراویر یک داروی ویرواستاتیک است که پس از فسفریالسیون داخل سلولی به صورت انتخابی -RNAپلی مراز
وابسته به  RNAرا مهار می کند .همچنین این دارو موتاسیون های مرگ آور جایگزینی متقاطع یا تراگشت
(transversion) RNAرا القاء کرده و فنوتیپ ویروسی غیرقابل رشد را تولید می کند .
شواهد استفاده در کووید :
فاویپیراویر )® (T-705; Favilavir; Aviganدر سال  1999میالدی توسط شرکت صنایع شیمیایی تویاما)، (Toyama
یکی از شرکتهای وابسته به هولدینگ فوجیفیلم ) (Fujifilm Holdingsتولید و با مجوز وزارت بهداشت ژاپن جهت درمان
آنفلوانزا در دسترس قرار گرفت .فاویپیراویر همچنین در درمان عفونت ویروس نیل غربی) ، (West Nile virusویروس تب
زرد) ، (yellow fever virusویروس تب برفکی یا بیماری دهان و پا ) (foot-and-mouth disease virusو نیز ویروس
های دیگری مانند فالوی ویروس ها) ، (flavivirusesارناویروس ها) ، (arenavirusesبانیاویروس ها ) (bunyavirusesو
آلفاویروس ها ) (alphavirusesموثر است .فعالیت این دارو بر علیه انتروویروس ها ) (enterovirusesو ویروس تب دره
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ریفت ) (Rift Valley fever virusنیز نشان داده شده است .فاویپیراویر اثربخشی محدودی بر علیه ویروس زیکا در مطالعات
حیوانی دارد ،اما در بیماری هاری ) (rabiesموثر است و بصورت تجربی در درمان این بیماری مورد استفاده قرار گرفته است.
در حال حاضر ،چندین آزمایش بالینی فاویپیراویر برای کنترل کووید۱۹-انجام شده یا در حال انجام است. .
در مطالعهای بر روی  ۸۰بیمار که مصرف دارو را با مصرف لوپیناویر/ریتوناویر مقایسه نموده بود ،فاویپیراویر به میزان چشمگیری
زمان پاکسازی ویروس از بدن را کاهش داد و آنرا از  ۱۱روز در گروه کنترل ،به  ۴روز رساند و در  ۹۱٫۴۳٪بیماران ،نشانههای
سیتیاسکن بهبود یافت و عوارض جانبی دارو نیز اندک بود .اشکال مهم این مطالعه آن است که یک کارآزمایی بالینی دو سو
کور و کنترلشده با پالسبو نبود.
نتایج یک مطالعه بالینی به میزان محدودی از استفاده از فاویپیراویر برای  COVID-19پشتیبانی می کند .در یک مطالعه
آینده نگر  ،تصادفی و چندمرکزی  ،فاویپیراویر ( )n = 120با ) Arbidol (n = 120برای درمان عفونت های متوسط و شدید
 COVID-19مقایسه شد .تفاوت در بهبود بالینی در روز  7در بیماران مبتال به عفونت متوسط مشاهده شد ( 71/4درصد
فاویپیراویر و  55/9درصد آربیدول  .)P = 0/019 ،تفاوت معناداری در بازوهای شدید یا شدید و متوسط (ترکیبی) مشاهده
نشد.
مطالعه ای در چین اثر فاویپیراویر (روز  1600 :1میلی گرم دو بار در روز ؛ روزهای  2تا  600 :14میلی گرم دو بار در روز) در
مقایسه با لوپیناویر  /ریتوناویر (روز  100/400 :14-1روزانه دو بار در روز) را در درمان  COVID 19بررسی کرد .هر دو گروه
استنشاق بینی اینترفرون آلفا ( 5میلیون واحد دو بار در روز) نیز دریافت کردند .افراد  74-16ساله  ،مثبت برای SARS-
 ، CoV-2بروز عالئم در  7روز گذشته و بیماری خفیف متوسط جذب شدند .از  30ژانویه تا  14فوریه  56 ،بیمار مبتال به
 COVID 19آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد  35بیمار واجد شرایط فاویپیراویر بودند .از  24ژانویه تا
 30ژانویه  91 ،بیمار مبتال به  COVID-19آزمایشگاهی که قبالً تحت درمان با لوپیناویر  /ریتوناویر بودند  ،برای واجد شرایط
بودن غربال شدند  ،از این تعداد  45نفر برای بازوی کنترل واجد شرایط بودند .مشخصات پایه هر دو بازو از نظر آماری اختالف
معنی داری نداشت .در مقایسه با بازوی لوپیناویر  /ریتوناویر  ،با این وجود  ،بیماران در بازوی فاویپیراویر از نظر آماری دارای
طول مدت زمان کوتاه تر تا ترخیص ( 4روز در مقابل  11روز  ، )p >0/001 ،بهبود یافته های  CTقفسه سینه در روز  14پس
از تصادفی بودن (  ٪91.4در مقابل  )P = 0.004 ، ٪62.2و بروز کمتر عوارض جانبی ( ٪11.43در مقابل  P ٪55.56مقدار
 )0.001< Pبودند  .تجزیه و تحلیل چند متغیره نشان داد که فاویپیراویر به طور مستقل با ترخیص سریعتر و بهبود  CTاسکن
قفسه سینه در ارتباط است.
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یک گروه مطالعه مشاهده ای ژاپنی جزئیات بیماران  COVID-19بستری در ژاپن را برای ارزیابی ایمنی و اثربخشی فاویپیراویر
ثبت کرده است .از  18فوریه تا مه  ، 2020در مجموع  2158مورد از  407بیمارستان ثبت شده است .در بیش از  90درصد
موارد  ،فاویپیراویر با دوز  1800میلی گرم خوراکی در روز  1و سپس  800میلی گرم دو بار در روز در روزهای بعد تجویز می
شود .مدت زمان متوسط درمان  11روز بود .نرخ بهبود بالینی در  7و  14روز به ترتیب برای بیماری خفیف  ،متوسط و شدید
به ترتیب  ٪73.8و  ٪66.6 ، ٪87.8و  ٪84.5و  ٪40.1و  ٪60.3بود .بنابراین  ،اکثریت قریب به اتفاق بیماران مبتال به
بیماری خفیف و متوسط از بیماری بهبود یافتند  ،در حالی که در بیماران با بیماری شدید  ،نتایج دلگرم کننده نبودند .میزان
مرگ و میر در زمان بررسی به ترتیب  ٪12.7 ، ٪5.1و  ٪31.7برای بیماری خفیف  ،متوسط و شدید بود .الزم به تأکید است
که این مطالعه فاقد بازوی کنترل بود که مانع مقایسه مستقیم دوره بالینی با افرادی است که عامل را دریافت نکرده اند.
در مطالعه ای دیگر در ژاپن  Favipiravirدر ترکیب با ( nafomostatمهار کننده سرم  2پروتئاز غشایی  ،که قبالً با موفقیت
در عفونت  ، MERS-CoV-2پانکراتیت حاد و  DICمورد استفاده قرار گرفته بود) در یک مطالعه کوچک شامل  11بیمار با
 COVID-19در ژاپن مفید واقع شد .سن متوسط  ،زمان شروع عالئم تا بستری در  ICUو نسبت  PaO2 / FiO2در پذیرش
به ترتیب  68سال ) 8 ،(IQR 60-69روز ( )IQR 7-11و  )IQR 114-198( 131بودند .همه بیماران به اکسیژن درمانی
 ،هشت بیمار ( )٪73به تهویه مکانیکی تهاجمی و  3بیمار ( )٪27به اکسیژناسیون غشای خارج از بدن ( )ECMOنیاز داشتند.
از  11بیمار  7 ،نفر با موفقیت از تهویه مکانیکی جدا شدند  1 ،بیمار با سفارش  DNRفوت کرد .نه نفر و  7بیمار به ترتیب از
 ICUو بیمارستان مرخص شدند .در زمان انتشار مقاله  ،یک بیمار از تهویه گرفته شده بود و هنوز در بیمارستان بود .انتظار می
رود به زودی یک آزمایش بالینی آینده نگر ( )jRCTs031200026با این ترکیب در ژاپن آغاز شود
مطالعات در حال انجام :
مطالعه ای در حال حاضر( COVIDFPR 01شناسه  )ClinicalTrials.gov: NCT04434248در حال انجام است و
شامل  330بیمار از  30مرکز پزشکی در  9منطقه روسیه است .فاز  1آزمایش پس از استخدام  60بیمار مبتال به ویروس کرونا
در بیماری متوسط طی  10روز به پایان رسید .آنها فاپیپیراویر با دوز باال ( 1800میلی گرم دو بار در روز در روز  1به دنبال
 800میلی گرم دو بار در روز برای  13روز آینده) در مقایسه با دوز کم فاویپیراویر ( 1600میلی گرم دو بار در روز در روز  1به
سپس  600میلی گرم دو بار در روز برای  13روز آینده) در مقابل استاندارد مراقبت ( )SOCمقایسه گردید.اثر فاویپیراویر کامالً
ایمن و بدون عوارض جانبی قابل اثبات بود .تب در  ٪68از بیماران فاویپیراویر در طی  3روز در مقایسه با  6روز در گروه کنترل
به حالت طبیعی بازگشت .پس از  4روز اول درمان  ٪65 ،از  40بیماری که فاویپیراویر مصرف کردند از نظر ویروس منفی شدند
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 ،یعنی دو برابر در مقایسه با گروه درمان استاندارد .در پایان روز  ، 10از  40بیمار ( 87/5درصد)  35بیمار از نظر ویروس منفی
شدند.
یک کارآزمایی بالینی تصادفی  ،چند مرکزی و دارای برچسب باز در بیماران هندی به تازگی به پایان رسیده است  ،انتظار می
رود نتایج به زودی منتشر شود .این آزمایش کارآیی و ایمنی فاویپیراویر را در بیمارانی که با عفونت خفیف تا متوسط COVID-
 19بستری شده اند ارزیابی کرده است .مطالعه بر روی  150بیمار در بیمارستانهای سراسر هند انجام گرفت  72 ،نفر از آنها
تحت درمان با فاویپیراویر و  75نفر در گروه کنترل  SOCبودند .کسانی که در گروه فاویپیراویر قرار دارند  ،در روز اول 3600
میلی گرم و سپس از روز  2تا  1600 ، 14میلی گرم دریافت کردند .سواب های روزانه حلق از همه شرکت کنندگان جمع آوری
شد تا دو سواب متوالی منفی بود .نقطه پایانی اولیه زمان توقف ریزش  SARS-CoV-2بود که توسط دو سواب منفی متوالی
تعیین شد .سایر نقاط ثانویه مورد تجزیه و تحلیل در این مطالعه  ،نرخ درمان بالینی بود که توسط پزشک معالج با بهبود تب ،
سرعت تنفس  ،اشباع اکسیژن و تسکین سرفه تعیین شد .این آزمایش همچنین به سایر نقاط ثانویه مانند زمان تصادفی تا نیاز
اولیه اکسیژن اضافی مکمل با جریان باال یا پشتیبانی از تهویه و زمان تصادفی تا ترخیص از بیمارستان نیز پرداخته است .داده
های نهایی در حال تجزیه و تحلیل و در دست بررسی است اما ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که در بیماران تحت درمان با
فایپیراویر  28.7درصد تسویه و حذف سریعتر ویروس در مقایسه با افرادی که فقط تحت مراقبت بدون دریافت دارو بودند (5
در مقابل  7روز) اتفاق می افتد .پزشکان معالج به این نتیجه رسیدند که در روز  4از هفته  ٪ 70 ،1بیماران دریافت کننده
فاوپیپیراویر در مقایسه با  %44بیماران گروه کنترل عالیم بهبودی را نشان دادند  .این نتایج اولیه واقعاً امیدوار کننده بودند اما
باید در مطالعات بزرگتر تأیید شوند
یک کارآزمایی بالینی در حال انجام از عربستان سعودی در حال ارزیابی اثر درمان فاویپیراویر و هیدروکسی کلروکین:
 ]NCT04392973در مدیریت  COVID-19متوسط تا شدید است .گروه درمان شامل فاویپیراویر است (دوز 1800 :میلی
گرم دو بار در روز در روز  1و به دنبال آن  800میلی گرم دو بار در روز به مدت کل  10روز یا تا زمان ترخیص از بیمارستان)
بعالوه هیدروکسی کلروکین ( 400میلی گرم دو بار در روز در روز  1و به دنبال آن  200میلی گرم دو بار در روز) برای  4روز
آینده) و گروه کنترل شامل درمان  SOCدر  19-COVIDاست .نقطه نهایی اولیه آزمایش زمان بهبود بالینی و زمان آزمایش
منفی  PCRاست .مشتاقانه منتظر نتایج این مطالعه هستیم.
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تیم تحقیقاتی در ایاالت متحده آمریکا در دانشگاه استنفورد پزشکی اخیراً یک آزمایش دوسوکور  ،کنترل شده با دارونما
(فاویپیراویر در مقابل دارونما به مدت  10روز) برای ارزیابی سودمندی فاویپیراویر در کاهش عالئم و مدت زمان ریزش ویروس
در بیماران سرپایی با  COVID-19آغاز کرده اند .انتظار می رود بیماران از  6ژوئیه  2020ثبت نام کنند.
مقدار مصرف :
براساس شواهد موجود دوز بهینه و مدت درمان مشخص نیست .اما اطالعات محدود دوز ذیل را پیشنهاد می کنند:
دوزدارو در بزرگساالن  1600میلی گرم دو بار در روز برای روز اول و سپس  600میلی گرم دو بار در روز به مدت 7تا  14روز
است.
البته مطالعات کارآزمایی بالینی متعدد انجام گرفته هر یک دوزاژ خاصی را برای تجویز فاویپیراویر در نظر گرفته و پیشنهاد کرده
اند که در بخش " شواهد استفاده در کووید " به آن ها اشاره گردیده است.
فارماکو کینتیک :
 Favipiravirبه عنوان یک پیش دارو تجویز می شود که به فرم فعال خودfavipiravir-ribofuranosyl-5'-
)triphosphate (favipiravir-RTPمتابولیزه می شود این دارو فراهمی زیستی عالی (∼ 54 ، )94٪درصد اتصال پروتئین
و حجم کم توزیع ( 20-10لیتر) دارد .بعد از یکبار مصرف در عرض  2ساعت به  Cmaxمی رسد .هر دو  Tmaxو نیمه عمر
پس از چند نوبت افزایش می یابد .فاویپیراویر نیمه عمر کوتاهی دارد ( 2.5تا  5ساعت) که منجر به حذف سریع کلیوی در فرم
هیدروکسیله می شود .حذف ت وسط آلدئید اکسیداز و به میزان کم توسط گزانتین اکسیداز انجام می شود .فاویپیراویر
فارماکوکینتیک وابسته به دوز و وابسته به زمان را از خود نشان می دهد .توسط سیستم سیتوکروم  P450متابولیزه نمی شود
 ،اما یکی از اجزای آن را مهار می کند ( .)CYP2C8بنابراین ،در صورت استفاده همزمان با داروهای متابولیزه شده توسط
سیستم  ، CYP2C8باید با احتیاط مصرف شود.
مصرف در کودکان :
شواهدی از تجویز این دارو به کودکان وجود ندارد لذا بهتر است در این گروه سنی این دارو تجویز نگردد.
مصرف در افراد مسن:
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شواهد زیادی وجود ندارد ولی توصیه می شود احتیاطات الزم در تجویز دوز صورت گرفته و قبل و حین دریافت دارو بیمار از
نظر آزمایشات  BUN/Crکنترل شود.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی :
شواهدی وجود دارد که فاویپیراویر دارای پتانسیل تراتوژنیک و سمیت رویانی است .روش های موثر پیشگیری از بارداری در طی
 7روز پس از پایان درمان ،باید به مردانی که این روش درمانی را دریافت کرده اند ،آموزش داده شود .قبل از اینکه فاویپیراویر
به زنان در سنین باروری تجویز شود  ،ضروری است که بارداری را با آزمایش بارداری منفی در ادرار منتفی کنید.
مصرف در بیماری های خاص :
با توجه به شواهد موجود توصیه می گردد که در افراد مبتال به نارسایی های کلیوی و نقرس با احتیاطات الزم تجویز گردد .در
نارسایی شدید کلیوی و کبدی منع مصرف دارد.
عوارض جانبی با درصد شیوع و اهمیت
واکنشهای جانبی در حدود  ٪20از بیمارانی که فاویپیراویر با دوز کمتر از میزان مجاز  COVID-19دریافت کرده اند ،مشاهده
شده است .این عوارض نسبتاً جزئی بوده و در  ٪5از شرکت کنندگان شامل افزایش اسید اوریک بدون تظاهر بالینی و اسهال و
در  ٪2از شرکت کنندگان تعداد نوتروفیل ها و ترانس آمیناز را کاهش داده است .یک مطالعه نشان داده که عالئم روانپزشکی
همراه با فاویپیراویر است .شواهد متناقضی از اثر فاوپیراویر در طوالنی شدن  QTcگزارش شده است .جدول زیر برخی عوارض
جانبی ناشی از داروی فاویپیراویر را نشان می دهد.
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تداخالت دارویی براساس اهمیت
مصرف همزمان با واکسن زنده ضعیف شده آنفلوآنزا توصیه نمی شود .بایستی  48ساعت قبل از تجویز واکسن زنده قطع و تا 2
هفته بعد از آن شروع نشود.
پیرازینامید :مصرف همزمان پیرازینامید با فاویپیراویر باعث افزایش سطح اسید اوریک می شود .نظارت منظم بر سطح اسید
اوریک هنگامی که این داروها با هم استفاده می شوند اجباری است.
رپاگلیناید :فاویپیراویر متابولیسم رپاگلینید را از طریق مسیر  CYP2C8مهار می کند  ،بنابراین پتانسیل آن را برای ایجاد
سمیت (هیپوگلیسمی ،سردرد ،افزایش بروز عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی و غیره) افزایش می دهد .استفاده همزمان با
احتیاط توصیه می شود.
تئوفیل ین :تئوفیلین سطح خون فاویپیراویر را افزایش می دهد و ممکن است واکنش های جانبی به فاویپیراویر رخ دهد.
آسیکلوویر :آسیکلوویر ممکن است تبدیل فاویپیراویر به قسمت فعال را به تأخیر بیندازد  ،بنابراین اثر ضد ویروسی آن کاهش
می یابد.
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اثر بر آزمایشات تشخیصی
شواهدی وجود ندارد
: موارد احتیاط مصرف
.در بیماران مبتال به نقرس و سابقه اختالل متابولیسم اسیداوریک احتیاط شود
: موارد منع مصرف
. آلرژی به هرکدام از ترکیبات فراورده منع دارد، نارسایی شدید کلیوی و کبدی،در بارداری و شیردهی
: نکات قابل توصیه به بیمار
شواهدی وجود ندارد
: نکات پرستاری
شواهدی وجود ندارد
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 -13کلروکین و هیدروکسی کلروکین ()Chloroquine & Hydroxychloroquine
اشکال دارویی:
 قرص کلروکین فسفات  150میلی گرم و قرص هیدروکسی کلروکین سولفات  200میلی گرم
دسته دارویی و مکانیسم اثر:
کلروکین و هیدروکسی کلروکین از دسته دارویی ضد ماالریا بوده ,اما کاربردهای درمانی متنوعی دارند .بطور مثال هیدروکسی
کلروکین برای درمان بیماریهای اتوایمیون مانند لوپوس اریتماتوس سیستمیک ,و آرتریت روماتوئید عالوه بر ماالریا مورد استفاده
قرار می گیرد .این داروها دارای اثرات ضد التهابی ،سرکوب کنندگی سیستم ایمنی و آنتی اکسیدانی می باشند .همچنین
کلروکین کمی اثرات گشاد کنندگی برونش نیز دارد .مکانیسم اثر این داروها در درمان بیماریهای مختلف می تواند متفاوت باشد.
کلروکین/هیدروکسی کلروکین داروهای بازی ضعیفی هستند که باعث افزایش  pHاندوزومال و مهار ادغام SARS-CoV-2
و غشای سلولی میزبان می شوند .همچنین باعث مهار گلیکوزیالسیون گیرنده  ACE2سلولی می شوند که میتواند در اتصال
 SARS-CoVبه گیرنده سلول تداخل ایجاد کند .در محیط آزمایشگاهی ( )In vitroاین داروها انتقال  SARS-CoV-2از
آندوزوم های تازه تشکیل شده به اندولیزوزوم ها که برای آزادسازی ژنوم ویروس الزم است را بلوک می کنند .این دو دارو
همچنین دارای اثر ایمینومدوالتوری هستند و از این رو این فرضیه مطرح شده است که این تأثیر مکانیسم بالقوه ای برای درمان
COVID-19میتواند باشد.
شواهد استفاده در کووید:19-
با وجود اینکه فعالیت ضد ویروسی در برخی از سیستم های  in vitroگزارش شده است اما مطالعات تکمیلی نشان داده اند که
هیدروکسی کلروکین با یا بدون آزیترومایسین بارهای ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی یا تحتانی را کاهش نمی دهد یا اثر بالینی
در مدل  rhesus macaqueنشان نمی دهد .همچنین اخیرا مطالعه ای گزارش کرده است که تجویز هیدروکسی کلروکین
جهت پروفیالکسی کووید 19-موثر نبوده است .کلروکین و هیدروکسی کلروکین  ،با یا بدون آزیترومایسین  ،در چندین کارآزمایی
بالینی برای درمان  COVID-19مورد مطالعه قرار گرفته اند که توصیه های زیر براساس ارزیابی شواهد جمعی از این مطالعات
است:

توصیه ها بر اساس گایدالین :NIH
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استفاده از کلروکین/هیدروکسی کلروکین را برای درمان کووید 19-در بیماران بستری توصیه نمیکند.



در بیماران غیر بستری استفاده از کلروکین یا هیدروکسی کلروکین برای درمان کووید 19-توصیه نمی شود به جز
در کارآزمایی بالینی



استفاده از دوز باالی کلروکین ( 600میلی گرم دوبار در روز به مدت  10روز) برای درمان کووید 19-توصیه نمی
شود .کلروکین با دوز باال با سمیت شدیدتری نسبت به کلروکین با دوز پایین همراه بوده است ( 450میلی گرم دو
بار در روز به مدت  1روز و به دنبال آن  450میلی گرم یک بار در روز به مدت  4روز).



استفاده از هیدروکسی کلروکین بعالوه آزیترومایسین برای درمان کووید 19-توصیه نمی شود به جز در کارآزمایی
بالینی

مقدار مصرف ( در ایران جهت درمان سرپایی افراد در معرض خطر کووید عارضه دار با دوز زیر تجویز میشود):


هیدروکسی کلروکین سولفات  200میلی گرم یا کلروکین فسفات  250میلی گرم )معادل  150میلی گرم

مقدار پایه( روز اول هر  12ساعت  2قرص و در ادامه هر  12ساعت یک قرص بمدت حداقل  5روز


بر اساس شرایط بالینی بیمار و به تشخیص پزشک در صورت عدم بهبود عالیم اولیه کلروکین ممکن است حداکثر
تا 10روز ادامه یابد.

فارماکوکینتیک:
این داروها سریعا جذب می شوند و فراهمی زیستی خوبی دارند .مصرف دارو بعد از غذا می تواند برخی از عوارض جانبی را
کاهش دهد .سطح پالسمایی حداکثری در حدود  3-5ساعت ایجاد می شود .نیمه عمر کلروکین با کاهش سطح پالسمایی دارو
از چندین روز به هفته ها افزایش می یابد و نیمه عمر نهایی آن بین  30تا  60روز می باشد و مقادیر کمی از آن می تواند در
ادرار برای سالها بعد از رژیم درمانی پیدا شود .این داروها اتصال پروتئین بافتی وسیعی دارند و در بافت ها بخصوص کبد ،طحال،
کلیه ،ریه و تا حد کمتری در مغز و نخاع اتصال پیدا میکنند و به دام می افتند .اتصال به پروتئین های پالسمایی اش متوسط و
در حد  % 60می باشد .در کبد بطور نسبی متابولیزه و از طریق ادرار دفع می شوند .الزم به ذکر است که دفع ادراری کلروکین
بوسیله اسیدی کردن ادرار افزایش می یابد.
مصرف در گروه های خاص:
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مصرف کلروکین و هیدروکسی کلروکین در کودکان و زنان باردار نسبتا ایمن است و در شیردهی هم قابل استفاده می
باشد.



تغییری در دوز کلروکین یا هیدروکسی کلروکین در دوران بارداری الزم نیست.



مصرف کوتاه مدت دارو در نارسایی کلیوی نیازی به تعدیل دوز ندارد



مصرف کوتاه مدت دارو در نارسایی کبدی نیازی به تعدیل دور ندارد

عوارض جانبی:
کلروکین و هیدروکسی کلروکین پروفایل سمیت مشابهی دارند ولی بطور کلی هیدروکسی کلروکین عوارض سمی کمتر و با
شدت کمتری دارد (از قبیل اینکه کمتر باعث طوالنی شدن فاصله  QTcمیشود) .همچنین هیدروکسی کلروکین تداخالت
دارویی کمتری از کلروکین دارد.

عوارض قلبی:
 طوالنی شدن ( QTcشایعترین)  ,تورساد دپوینت ,آریتمی بطنی ,اختالالت هدایتی و ایست قلبی .در صورت مصرف
کلروکین یا هیدروکسی کلروکین ,کلینیسین ها باید بیمار را از نظر عوارض جانبی و بخصوص طوالنی شدن فاصله QTc
مانیتور بکنند ( ریسک طوالنی شدن  QTcبرای کلروکین بیشتر از هیدروکسی کلروکین می باشد).
 مصرف همزمان داروهایی که دارای ریسک متوسط تا باالی طوالنی شدن  QTcمی باشند تنها در صورتی باید مصرف شوند
که استفاده اش ضروری باشد .داکسی سیکلین به جای آزیترومایسین بعنوان درمان تجربی برای پنومونی آتیپیک در نظر
گرفته شود.
 ترکیب هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین با طوالنی شدن  QTcدر بیماران با کوید 19-همراه است .با توجه به نیمه
عمر طوالنی آزیترومایسین (تا  72ساعت) وهیدروکسی کلروکین ( 40روز)  ،حتی اگر از این دو دارو به ترتیب به جای
استفاده همزمان استفاده شود  ،احتیاط مصرف الزم است.
 الکتروکاردیوگرام پایه و پیگیری درمان ,زمانیکه تداخالت دارویی بالقوه با داروهای مورد مصرف همزمان (مانند
آزیترومایسین) یا بیماری قلبی زمینه ای دارند توصیه میشود.
 نسبت ریسک/سودمندی بایستی برای بیماران با بیماری قلبی ,سابقه آریتمی بطنی ,برادی کاردی (کمتر از  50ضربه),
هبپوکالمی اصالح نشده ویا هیپومنیزیمی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
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جدول تخمین ریسک بروز  QTc prolongationناشی از دارو که میتوان جهت تجویز کلروکین/هیدروکسی کلروکین از آن
استفاده کرد:
مشخصات

نمره

سن بیشتر/مساوی  68سال

1

جنس مونث

1

مصرف همزمان دیورتیک لوپ

1

سطح سرمی پتاسیم کمتر /مساوی mEq/L 3.5

2

 QTcابتدایی بیشتر/مساوی  450میلی ثانیه

2

انفاکتوس حاد میوکارد ( 30روز اخیر)

2

سپسیس

3

نارسایی قلبی با کسر تخلیه کمتر از  40درصد

3

مصرف یک یا بیشتر از یک دارو که می تواند منجر به طوالنی شدن  QTcشود

3

 بر اساس جدول فوق امتیاز مساوی/کمتر از  6بعنوان کم خطر (احتمال وقوع  -)٪15بین  10-7بعنوان خطر متوسط
(احتمال وقوع  – )٪37مساوی/باالی  11بعنوان خطر باال (احتمال وقوع  )٪73در نظر گرفته می شود
 اگر امتیاز مساوی/باالی  11باشد نباید کلروکین/هیدروکسی کلروکین را تجویز کرد
 اگر  QTcابتدایی/پایه بیشتر/مساوی  500میلی ثانیه باشد کلروکین/هیدروکسی کلروکین را نباید تجویز کرد

عوارض غیر قلبی:
 تهوع ،استفراغ ،درد شکم ،سردرد ،بی اشتهایی ،اسهال
 کهیر ،حساسیت به نور ،خارش (در افراد با پوست تیره شایع است)
 ناپایداری عاطفی ،وزوز گوش ،سرگیجه
 هیپوگلیسمی
 واکنش های نادر شامل همولیز در افراد با کمبود  ،G6PDنقص شنوایی ،کنفوزیون ،سایکوز ،تشنج ،آگرانولوسیتوز،
درماتیت پوسته دهنده ،ریزش مو ،سفیدی مو ،هیپوتانسیون و تغییرات الکتروکاردیوگرام
 تغییر رنگ بستر ناخن و غشاهای مخاطی
 هپاتیت/افزایش آنزیم های کبدی/هیپربیلیروبینمی
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 نارسایی حاد کلیوی
 مت هموگلوبینمی
 اتوتوکسیسیتی و رتینوپاتی غیر قابل برگشت میتواند ناشی از دوز های روزانه باال (بیش از  250میلی گرم) کلروکین
یا هیدروکسی کلروکین ،که منجر به توتال دوز تجمعی بیش از  1گرم بر کیلوگرم بشود ،ایجاد شود .رتینوپاتی ،با تجمع
دارو در بافتهای حاوی مالنین مرتبط بوده و با دوز های  250میلی گرم یا کمتر قابل اجتناب است.
 به ندرت اختالالت روان شناختی شامل خودکشی میتواند مرتبط با مصرف بیش ار حد دارو باشد.
موارد احتیاط /منع مصرف
در صورت مصرف دوز صحیح و طول مدت توصیه شده ،کلروکین داروی ایمنی است ولی حاشیه امن این دارو باریک می باشد
و تک دوز  30میلی گرم بر کیلوگرم می تواند کشنده باشد.


در صورت وجود بیماری پیشرفته کبدی ،گوارشی ،نورولوژیکی ،اختالالت خونی ،الکلیسم و کمبود ( G6PDهمولیز)
باید با احتیاط مصرف شود.



برای درمان افراد با تشنج ،میاستنی گراویس ،پسوریازیس ،پورفیریا ،اختالالت بینایی ،سابقه حساسیت به دارو و
میوپاتی توصیه نمی شود.

تداخالت دارویی:
داروهایی که باعث طوالنی شدن  QTمی شوند

اثرات

ماکرولیدها( اریترومایسین ،کالریترومایسین ،آزیترومایسین)
کینولون ها (سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین)
دارای اثرات سینرژیست/تجمعی بر

ضد آریتمی ها( آمیودارون ،سوتالول)

طوالنی شدن  -QTافزایش احتمال
آریتمی و مرگ
ضد قارچ ها (کتوکونازول ،فلوکونازول ،وریکونازول)
ضد افسردگی ها (آمی تریپلیلین ،کلومیپرامین ،ایمی پرامین ،سیتالوپرام،
دوکسپین ،فلوکستین)
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ضد تهوع واستفراغ ها (اوندانسترون ،گرانیسترون ،دوالسترون)
هیدروکسی زین ،متادون ،سولیفناسین ،تولترودین ،ترفنادین ،هالوپریدول،
کلروپرومازین ،کوئیتیاپین ،ریسپریدون ،دونپزیل ،بوپرنورفین ،فلوفنازین،
ایوابرادین
داورهایی که آنزیم سیتوکروم  P450را مهار میکنند
افزایش غلظت کلروکین/هیدروکسی

سایمتیدین

کلروکین و احتمال سمیت
دیلتیازم و وراپامیل
فلوکستین ،پاروکستین
مترونیدازول
داروهایی که از طریق  PgPحذف می شوند (کلروکین/هیدروکسی
کلروکین PgPرا مهار میکنند)
افزایش سطح سرمی دیگوکسین و

دیگوکسین

سیکلوسپورین -نیازمند مانیتورینگ
دقیق
سیکلوسپورین
داروهایی که با متابولیسم کلروکین/هیدروکسی کلروکین رقابت می کنند
فراهمی زیستی متوپرولول را افزایش می

متوپرولول

دهد
احتمال رتینوپاتی و آریتمی را افزایش

تاموکسیفن

می دهد
جذب متوترکسات را کاهش میدهد-

متوترکسات

سمیت کبدی متوترکسات را کاهش
میدهد
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داروهایی که جذب کلروکین/هیدروکسی کلروکین را کاهش میدهند

جذب کلروکین/هیدروکسی کلروکین را
کاهش میدهد -بین مصرف این داروها با
کلروکین/هیدروکسی کلروکین  4ساعت
فاصله باشد

آنتی اسیدهای حاوی کلسیم ومنیزیم ،کائولین
انسولین و داروهای ضد دیابت (کاهش

داروهایی که کلروکین اثرات انها را افزایش میدهد

دوز این داروها الزم است)
اثرات ضد تشنج ها کاهش می یابد.

کاهش اثر/فراهمی زیستی داروها توسط کلروکین

فراهمی زیستی آمپی سیلین را کاهش
می دهد ( 2ساعت بین مصرف این
داروها فاصله باشد).

 کلروکین و هیدروکسی کلروکین فعالیت ضد ویروسی  remdesivirرا کاهش می دهد .تجویز همزمان این داروها
توصیه نمی شود.

نکات پرستاری/مراقبتی:
 مانیتور الکتروکاردیوگرام ( ، ) ECGعالیم و نشانه های کاردیومیوپاتی ،گلوگز خون (اگر عالیم هیپوگلیسمی اتفاق بیفتد)،( CBCبا شمارش تفریقی) در ابتدای درمان و نیز بصورت دوره ای
 در بیماران با خطر تورساد دپوئنت ,مانیتور  ECGدر ابتدای درمان و نیز بصورت دوره ای جهت ارزیابی طوالنی شدن QT ارزیابی دوره ای عملکرد عصبی -عضالنی در صورت مصرف طوالنی مدت پیش از شروع مصرف دارو معاینه چشمی و اطمینان از صحت عملکرد شبکیه و مانیتور تغییرات بینایی ارزیابی پایه ای عملکرد کبدی و کلیوی مصرف دارو همراه غذا موجب کاهش عوارض گوارشی می شود. امکان تغییر رنگ ادرار به زرد تیره یا قهوه ای و تغییر رنگ بستر ناخن و مخاطات وجود دارد.110
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 در صورتی که یک، دوز فراموش شده در اولین فرصت باید مصرف شود و اگر برنامه مصرف دارو بیش از یک بار در روز است.ساعت از زمان مصرف اصلی سپری نشده باشد باید دارو مصرف گردد
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 -14لوپیناویر +ریتوناویر )(Kaletra
اشکال دارویی:
 کپسول و قرص:


LOPINAVIR/RITONAVIR 200mg/50mg



LOPINAVIR/RITONAVIR 133mg/33mg

مکانیسم عمل و شواهد تاثیر در کووید19-


این ترکیب داروئی به عنوان یک مهارکننده پروتئاز ویروسی ،همراه با سایر داروهای HIVجهت کنترل عفونت نقص سیستم
ایمنی (بیماری ایدز) استفاده میشود ولی شواهدی بر اثر بخشی آن با مکانیسم اثر مشابه در درمان کووید 19-وجود دارد:



جز اصلی این دارو ،لوپیناویر است که بیشترین اثر را بر مهار آنزیم پروتئاز
) (Type 1 aspartate proteaseو کم کردن بیماری زایی و عفونت زایی آن اعمال می کند .ریتوناویر نیز با مهار متابولیسم
لوپیناویر سبب افزایش غلظت و در نهایت طوالنی شدن اثرات لوپیناویر می شود .در واقع ریتوناویر نقش یک بوستر را برای لوپی
ناویر ایفا می کند.



برخی مطالعات مشاهده ای و  invitroاثرات مثبت این دارو را در کاهش فعالیت ویروس و بهبود یافته های رادیولوژیک و
پاتولوژیک بی ماری نشان داده است .ولی این اثرات مفید ،در دو کارآزمایی بالینی که در خصوص این دارو و مقایسه آن با درمان
های رایج انجام شده است ،دیده نشد .در مطالعهای که توسط  Caoو همکاران در سال  2020بر  200بیمار مبتال به کووید-
 19انجام شد ،تجویز لوپیناویر+ریتوناویر در مقایسه با درمان استاندارد ،در کاهش مرگ و میر ،مدت زمان بستری و لود ویروس
) (viral loadاثر مشخصی نداشت .همچنین در کارآزمایی بالینی که نتایج آن اخیراً به چاپ رسیده است مشاهده شد که
اضافه کردن این دارو با دوز  400میلی گرم به درمان استاندارد تاثیرمعنا داری بر کاهش مرگ و میر ،مدت زمان بستری و کم
کردن شانس استفاده از تنفس مصنوعی نداشته است .در این مطالعه ،بیش از  1600بیمار در گروه دریافت کننده لوپی
ناویر+ریتوناویر بعالوه درمان استاندارد و بیش از  3400بیمار در گروه دریافت کننده رژیم استاندارد قرار گرفتند .طول درمان
نیز  10روز بوده است.
مقدار مصرف
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بزرگساالن
روزانه یک قرص ترکیبی حاوی  400میلی گرم لوپیناویر 100 +میلی گرم ریتوناویر هر  12ساعت به مدت  10تا  14روز

کودکان
در کووید  19مطالعه ای انجام نشده است .ولی در شرایط  HIVدوز آن معادل  10-12میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
هر  12ساعت .در بچه های باالی  40کیلوگرم ،دوز آن معادل بالغین خواهد بود.
فارماکوکینتیک
این دارو را می توان همراه با غذا یا با معده خالی صرف کرد.
متعاقب مصرف خوراکی ،اوج غلظت پالسمایی آن در عرض  4ساعت حاصل می شود .نیمه عمر پالسمایی آن  5-6ساعت است
که در مصرف همزمان با ریتوناویر به حدود  11ساعت افزایش می یابد .میزان اتصال به پروتئین های پالسما برای این دارو حدود
 99درصد است .لوپیناویر دارای متابولیسم کبدی بوده و  CYP3A4مسئول آن است .بیش از  80درصد این  2دارو توسط
مدفوع از بدن دفع می شود.
عوارض جانبی شایع لوپیناویر/ریتوناویر


عوارض گوارشی (در اکثر موارد خفیف تا متوسط بوده اما در برخی موارد بیمار قادر به تکمیل تجویز دوران  14روزه
درمان نمیباشد)



اسهال ،تهوع ،استفراغ ،درد شکمی و بی اشتهایی



عفونت بخش فوقانی دستگاه تنفس (تب ،لرز ،سرفه ،تورم غدد لنفی)

عوارض جانبی نادر لوپیناویر/ریتوناویر


واکنشهای آلرژیک :کهیر پوستی و خارش



پانکراتیت :اهمیت در افراد با سابقه پانکراتیت



افزایش موقت در ترانس آمینازهای کبدی شامل ALT& AST
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هپاتیت :اهمیت در افراد با هپاتیت B & C



هیپرتریگلیسریدمی و هیپرکلسترولمی :اهمیت در افراد با سطح باالی چربی خون



مقاومت به انسولین و ایجاد دیابت :اهمیت در افراد دیابتی یا با سابقه خانوادگی



طوالنی شدن فاصله  : QTاهمیت در بیماران با مشکالت قلبی (بیماری عروق کرونر ،حمالت قلبی) و بیماران با کاهش
پتاسیم خون به ویژه دوره تجویز دیورتیکها



خونریزی (هماتوم جلدی و خونریزی درون مفصلی) :اهمیت در بیماران هموفیلی (نیاز به اضافه کردن فاکتور )VIII



نوتروپنی



بیخوابی و سردرد



در موارد بسیار نادر نکرولیز اپیدرمال و سندروم استیون جانسون

مکانسیم ایجاد عوارض
مکانیسم دقیق سلولی و مولکولی داروهای مهارکننده پروتئاز ( )PIsهمچنان ناشناخته باقی مانده است.
بر طبق مطالعات انجام شده:


القای استرس شبکه رتیکولوم اندوپالسمیک ) (ERتوسط این داروها میتواند نقش مهمی در ایجاد عوارض گوارشی و
سمیت کبدی آنها ایفا نماید.



فعال شدن استرس  ERپس از درمان با  PIsاز جمله لوپیناویر/ریتوناویر ،میتواند سبب ایجاد استرس اکسیداتیو داخل
سلولی ،اختالل میتوکندریایی و آپوپتوز در میوسیتهای قلبی و هپاتوسیتها شود.



ایجاد دیس لیپیدمی در طی درمان با این داروها احتماالً با افزایش تولید  VLDLکبدی مرتبط است که بیارتباط با
افزایش ریسک حوادث قلبی و عروقی نمی تواند باشد .به عالوه ،لیپوآتروفی ایجاد شده توسط این ترکیبات ،میتواند با
سمیت میتوکندریایی آنها مرتبط باشد.
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این ترکیبات همچنین ممکن است با تداخل در انتقال گلوکز توسط ترانسپورترها احتمال ایجاد دیابت نوع  2و مقاومت
به انسولین را افزایش دهند.

مسمومیت و درمان در شرایط اوردوز
اطالعات بالینی محدودی در رابطه با مصرف بیش از حد لوپیناویر /ریتوناویر در انسان وجود دارد .از این عالئم بالینی نامطلوب
مشاهده شده میتوان به بی حسی یا سوزن سوزن شدن در دستها /پاها ،آنوری ،خواب آلودگی شدید /سرگیجه ،از دست دادن
هوشیاری ،تنفس کم عمق ،نامنظم و سریع اشاره کرد .آنتی دوت یا پادزهر خاصی برای این داروها وجود نداشته و در شرایط
مسمومیت حاد اقدامات عالمتی-حمایتی ذیل توصیه میشوند:


کنترل عالئم حیاتی و پیگیری وضعیت بالینی بیمار



حذف داروی فعال جذب نشده از طریق استفراغ یا الواژ معدی



تجویز ذغال فعال همچنین ممکن است جهت برداشت بخش جذب نشده موثر باشد.



از آنجایی که لوپیناویر /ریتوناویر به میزان باالئی (حدود  )%98به پروتئین متصل میگردد ،دیالیز صفاقی یا همویالیز
جهت برداشت داروی فعال احتماالً موثر نخواهد بود.

مهمترین تداخالت دارویی لوپیناویر/ریتوناویر
لوپیناویر/ریتوناویر میتواند سرعت حذف سایر داروها را از بدن کاهش دهد و بر عملکرد آنها تأثیر گذارد.


کالریترومایسین :نیاز به کاهش دوز این دارو در نارسائی کلیه



مسدود کننده انتخابی آلفا (مانند آلفوزوسین) :نیاز به کاهش دوز این دارو (سرگیجه و سنکوپ)



در صورت مصرف با برخی داروهای استنشاقی برای درمان مشکالت تنفسی (مانند سالمترول) :سبب تورم صورت ،تب،
گلودرد



سیزاپراید ،پیموزاید ،پروپافنون ،فلکائینید :ممنوع (آریتمیهای قلبی)



آمیودارون ،لیدوکائین ،کینیدین ،هیدروکسی کلروکین ،فلوروکینولونها :افزایش فاصله QT
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در صورت مصرف با پروپرانولول ،سوتالول ،وراپامیل ،اسمولول :افزایش فاصله PR



در صورت مصرف با مهارکنندههای فسفودیاستراز (سیلدنافیل ،واردنافیل) :هیپوتانسیون ،سینکوپ ،پریاپیسم و تغییرات
بینایی



در صورت مصرف با وارفارین :نیاز به کنترل مکرر  INRو تنظیم دوز (افزایش ریسک خونریزی)



در صورت مصرف با مشتقات ارگوت (مانند ارگوتامین ،ارگونوین :)... ،ممنوع (سمیت حاد ارگوت شامل وازواسپاسم و
ایسکمی اندامها)



در صورت مصرف با آزولها (کتوکونازول :)...،نیاز به کاهش دوز



کلشیسین :نیاز به کاهش دوز این دارو در صورت داشتن مشکالت کلیوی و کبدی



ریواروکسابان :ممنوع (افزایش ریسک خونریزی)



بنزودیازپینها (مانند میدازوالم ،دیازپام ،تریازوالم) :ممنوع (آرامبخشی طوالنی و تضعیف تنفس)



در صورت مصرف با برخی از داروهای استاتین (لوواستاتین ،سیمواستاتین) :افزایش پتانسیل میوپاتی همچون رابدومیلیز

موارد منع مصرف لوپیناویر/ریتوناویر


حساسیت به هر یک از ترکیبات تشکیل دهنده دارو (لوپیناویر)... ،



نارسائی شدید کبدی



فرم خوراکی محلول در نوزادان



استفاده همزمان با داروهایی مانند فلکاینید ،پروپافنون ،دی هیدروارگوتامین ،ارگونووین ،ارگوتامین ،متیل ارگونووین،
پیموزاید ،میدازوالم ،سیزاپراید ،تریازوالم ،آلفوزوسین ،ریفامپین ،لوراسیدون ،سیمواستاتین ،لوواستاتین ،سیلدنافیل و
)(St. John's Wort (Hypericum Perforatum

گروههای حساس به مصرف لوپیناویر/ریتوناویر


افراد با سابقه پانکراتیت
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افراد دیابتی



افراد دارای هپاتیت B & C



افراد با سابقه بیماریهای قلبی (کاردیومیوپاتی ،بیماری ایسکمیک قلبی ،بلوک قلبی درجه  2یا  3گره)... ،AV



بیماران هموفیلی



بیماران هیپرتریگلیسریدمی و هیپرکلسترولمی

توصیه های بالینی مصرف لوپیناویر/ریتوناویر


نیاز به تنظیم دوز در گروههای حساس و افراد مسن با بیماریهای زمینهای



اندازه گیری آنزیمهای  ALT& ASTدر بیماران با سابقه نارسائی کبدی



اندازه گیری کراتینین سرم



مانیتور غلظت خونی دارو در بیماران با مشکالت قلبی و داروهایی که فاصله  PR & QTرا طوالنی میکنند



کنترل هیپرگلیسمی در بیماران دیابتی وکنترل  INRدر بیمارانی که همزمان وارفارین دریافت میکنند
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 -15ناپروکسن ()Naproxen
اشکال دارویی موجود:
 قرص  250میلی گرم 375 ،میلی گرم
 قرص با پوشش روده ای  500میلی گرم
 سافت ژل  200میلی گرم
 شیاف  500میلی گرم
دسته دارویی و مکانیسم اثر:

ناپروکسن جزو داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ) (NSAIDsاست که با مهار برگشت پذیر آنزیم سیکلواکسیژناژ  Iو II
باعث کاهش ساخت پروستاگلندین ها و به دنبال آن اثرات ضد التهابی ،ضد دردی و ضد تب می شود .همچنین مهار کموتاکسی،
تغییر فعالیت لنفوسیت ها ،مهار تجمع و فعالیت نوترو فیل ها و کاهش سایتوکاین های التهابی در مکانیسم های احتمالی آن
مطرح است.
شواهد استفاده در کووید: 19 -
در ابتدای همه گیری کووید 19-و بر اساس مطالعات اولیه ،مصرف داروهای NSAIDدر این بیماری توصیه نمی شد ،اما
مطالعات جدیدی که تا کنون (تاریخ  ) 2020 /9 /10چاپ شده ،نشان می دهند که مصرف داروهای  NSAIDبستری شدن،
مورتالیته 30روزه و بستری شدن در بخش  ICUرا افزایش نمی دهد .یکی از مطالعات نشان داده که مصرف قبلی و روتین
داروهای  NSAIDنه تنها اثر منفی ندارد بلکه اثر متوسط مفیدی نشان می دهد ،هرچند براساس شواهد فعلی نمی توان اثر
مفید آنها را اثبات کرد .مطالعه دیگری اثر مفید ناپروکسن و ایبوپروفن را در کاهش بستری در  2271بیمار نشان داده است.
همچنین  Zhengو همکاران اثر ضد ویروسی ناپروکسن بر انفلوآنزای نوع  Aو  Bرا به مهار تکثیر  RNAنسبت دادند .در حال
حاضر ،چند مطالعه کار آزمایی بالینی برای بررسی اثرات ناپروکسن بر کووید 19-در حال انجام است که هنوز نتایج آن مشخص
نشده است .براساس دستورالعمل کشوری تشخیص و درمان کووید 19-کشور ،ضد درد و ضد تب ترجیحی استامینوفن
بوده اما در صورت نیاز به  NSAIDناپروکسن به دلیل عوارض کمتر قلبی-عروقی توصیه می شود.
مقدار مصرف:
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بزرگساالن :این دارو دراسپوندیلیت انکیلوزان ،استئو آرتریت ،آرتریت روماتوئید ،نقرس حاد ،بورسیت ،درد خفیف تا متوسط
مانند دیس منوره ،تاندونیت حاد و میگرن حاد ( )off labelدر دوزهای  250و  500میلی گرم دوبار در روز قابل تجویز است.
حد اکثر دوز روزانه  1500 -1250میلی گرم توصیه شده است .
در یک مطالعه کار آزمایی بالینی که در فرانسه برای کووید 19-دوز  250میلی گرم هر  12ساعت در حال بررسی است .این
گروه همچنین النسوپرانول  30میلی گرم روزانه دریافت می کنند.
براساس دستورالعمل کشوری تشخیص و درمان کووید 19-نسخه شهریور ماه  ، 1399در صورت نیاز ،ناپروکسن  250میلی
گرم دو تا سه بار در روز توصیه می شود.
کودکان :درد و تب خفیف تا متوسط:
کمتر از  60کیلو گرم ⟵  5-6 mg/kg/doseهر  12ساعت حداکثر دوز  ،1000 mg/doseدوز  10mg/kg/doseنیز
توصیه شده است.
بیشتر از  60کیلو گرم⟵  375-250 mgدوبار در روز حد اکثر دوز روزانه  1000 mgتوصیه می شود .
فارماکوکینتیک:
 شروع اثر ضد دردی 60-30 :دقیقه
 طول اثر ضد دردی :کمتر از  12ساعت
 جذب خوراکی :تقریبا  ٪100و فراهمی زیستی ٪95
 اتصال پروتئینی بیش از ( %99در افراد مسن مقدار آزاد دارو افزایش می یابد).
 متابولیسم :کبدی و دفع کلیوی
 نیمه عمر حذف  :در کودکان 8-17ساعت ،در بزرگساالن سالم  12-17ساعت ،در بزرگساالن مبتال به نارسایی کلیوی
متوسط تا شدید 15-21ساعت
 زمان پیک اثر :قرص ساده ( 4-2ساعت)؛ قرص ECبا معده خالی ( 6-4ساعت)؛ قرص ECبا معده پر (12ساعت) ؛-3
شیاف ( 3-2ساعت)
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مصرف در افراد مسن:
بهتر است دوز کاهش یابد ،زیرا عوارض گوارشی در  %60افراد مسن گزارش شده است ،بنابرین مصرف همزمان داروهای مهار
کننده پمپ پروتون توصیه می شود .عوارض گوشی (وزوز گوش) و سایر عوارض عصبی مانند گیجی ،عصبی شدن و توهم در
دوزهای کمتری نسبت به افراد جوان تر دیده می شود.
مصرف در بارداری:
باتوجه به بسته شدن زودرس مجرای شریانی ،از هفته 30بارداری نباید تجویز شود .همچنین در اوایل بارداری نیز به دلیل
عوارض احتمالی به جنین نباید تجویز گردد .داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ممکن است باروری را موقتا کاهش دهند اما
با قطع آن باروری برمی گردد .همچنین نزدیک زمان لقاح نیز نباید مصرف شود.
مصرف در شیر دهی :
بهتر است آلترناتیو های ایمن تری انتخاب شوند اما با وجود ترشح ناپروکسن در شیر مادر ،زنان شیرده می توانند این دارو را
حداکثر یک هفته مصرف کنند .در مادرانی که نوزادان آنان اختالل پالکتی یا تروموسیتونی دارند نباید مصرف شود.
مصرف در بیماران مبتال به نارسایی های کبدی:
شرکت سازنده توصیه خاصی ندارد .اما دوز کمتر توصیه می شود.
مصرف در بیماران مبتال به نارسایی های کلیوی:
در کلیرانس کراتینین  30-59 ml/minتوصیه به کاهش دوز می شود .در کلیرانس کراتینین کمتر از  30 ml/minنباید
مصرف شود.
کودکان و نوجوانان:
در  60-30 ml/min/1.73m EGFRقطع موقت دارو
 : EGFR< 30عدم مصرف
باتوجه به وجود ناپروکسن سدیم به عنوان جزء فعال ،به ازای هر  500میلی گرم  50میلی گرم سدیم در فراورده وجود دارد.
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عوارض:
 قلبی عروقی :ادم  ،هیپرتانسیون ،و به ندرت  MIو CHF
 سیستم عصبی مرکزی ( :)3-9٪سرگیجه ،خواب آلودگی  ،سردرد
 پوستی :خارش ( ،)3-9٪راش پوستی ،تعریق (کمتر از )٪3
 گوارشی( :)1-10٪شکم درد ،یبوست ،تهوع ،سوزش سردل ،اسهال ،دیس پپسی ،نفخ  ،خون ریزی گوارشی
 خونی  :همولیز ،پورپورا ،آنمی ،افزایش زمان خونریزی
 چشمی :اختالل بینایی
 گوشی :وزوز گوش و اختالل شنوایی
 کلیوی :اختالل عملکرد کلیه ،نارسایی کلیوی ،هیپرکالمی و پروتئینوری
 تنفسی :دیس پنه
عوارض پس از ورود به بازار یا گزارش موردی:
آنافیالکسی ،آنژیوادم ،هایپرتانسیون ،هپاتوتوکسیسیته ایدیوسینکراتیک ،و استیون جانسون (برای مشاهده لیست کامل این
عوارض به منابع مراجعه شود).
تداخالت دارویی( :برای مشاهده لیست کامل تداخالت دارویی به منابع مراجعه شود).
منع مصرف (:)X
 کتوروالک بینی و سیستمیک ،داروهای انتخابی  COX-2و اوروکیناز
 احتیاط شدید ( :)Dگیاهان دارویی ضد پالکت (مثل جینسنگ ،بابونه ،زنجبیل ،سیر ،جینکو) ،ریواروکسابان ،سایر دارو های
NSAID
 احتیاط ( :)Cمکمل های روغن ماهی ،داروهای ضد پالکت ،فلوروکینولون ها (افزایش ریسک تشنج و عوارض کلیوی )
 بی اهمیت ( :)Bسولفونیل ،اوره ها ،داروهای آنتی اسید و آمینوگلیکوزید ها
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اثر بر آزمایشات تشخیصی :
ناپروکسن با تست های  5-HIAAادراری تداخل می کند .باید  72ساعت قبل از تست آدرنال در صورتی که از تست Porter-
 Silberاستفاده می شود قطع شود .ممکن است باعث مثبت کاذب شدن نسبت آلدوسترون به رنین ( )ARRشود.
احتیاط:
در بیماران با سابقه  MIاخیر ،در افرادی که کارهای دقیق حرکتی انجام می دهند ،در بیماران مبتال به آسم ،SLE ،نارسایی
کبدی و کلیوی
موارد منع مصرف:
آلرژی به ناپروکسن یا اجزای فراورده ،سابقه آسم ،کهیر یا واکنش های آلرژیک به دنبال آسپرین یا  NSAIDهای دیگر ،در
بای پس عروق کرونر( ،)CABGزخم فعال معده وروده ،خون ریزی فعال گوارشی و سربرو واسکوالر ،نارسایی شدید کلیه،
نارسایی کنترل نشده قلبی ،هایپر کالمی ناشناخته ،خون ریزی مقعد (منع مصرف فرم شیاف).
نکات قابل توصیه :
 بیمار ممکن است عوارض گوارشی تجربه کند ،بنابراین هر عالمت زخم گوارشی را بایستی توجه کنیم.
 سرعت و میزان جذب با غذا ممکن است کاهش یابد اما برای کاهش عوارض گوارشی می توان همراه با شیر ،غذا و
آنتی اسید مصرف نمود.
 نشانه های عوارض کلیوی ،عوارض قلبی عروقی ،هایپرکالمی ،عارضه کبدی ،آلرژی ،عوارض شنوایی ،سندرم استیون
جانسون بایستی گزارش شود.
اقدامات پرستاری:
 در ارزیابی پرستاری باید وضعیت قلبی ،گوارشی و فشار خون بررسی شود.
 همچنین عوارض کبدی و گوشی در ابتدا و به صورت دوره ای بررسی گردد.
 در مصرف طوالنی مدت بایستی وضعیت بینایی سنجش شود.
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. در صورت جراحی قلب دارو را قطع کنید
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 -16آسکوربیک اسید )(vit C
اشکال دارویی:
 قرص جوشان  500و  1000میلی گرم
 قرص جویدنی  250میلی گرم
 آمپول  500میلی گرم در  5میلی لیتر
دسته دارویی :ویتامین محلول در آب
مکانیسم اثر :اسید آسکوربیک (ویتامین  )Cویتامین محلول در آب ضروری است که به عنوان کوفاکتور و آنتی اکسیدان عمل
می کند .در هیدروکسیالسیون کالژن ،بیوسنتز کارنیتین و آمینواسیدها ،سنتز بافت همبند و جذب و ذخیره آهن نقش دارد.
شواهد استفاده در کووید:
ویتامین  Cدر سنتز کالژن ،پروتئوگلیکان و اجزای ماتریکس بین سلولی نقش دارد عالوه بر آن با خواص آنتی اکسیدانی خود
می تواند گونه های فعال اکسیژن را از بین برده و سبب مهار اثرات استرس اکسیداتیو و تقویت عملکرد سیستم ایمنی شود.
برای ویتامین  Cعالوه بر تقویت پاسخ سیستم ایمنی و کنترل طوفان سایتوکاینی ،فعالیت های ضد ویروسی نیز گزارش شده
است .مطالعات مختلف نشان داده اند که مصرف ویتامین  Cبا دوز باال کمک شایانی در جهت از بین بردن ویروس می کند.
در مطالعه ای که توسط  Carrبه انجام رسید گزارش شد که ویتامین  Cبا خواص آنتی اکسیدانی خود می تواند باعث بهبودی
بیماران مبتال به پنومونی شده و در شرایط خاصی از ابتال به عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی جلوگیری کند .بنابراین از
آنجاییکه که کووید ۱۹-می تواند باعث ایجاد عفونت دستگاه تنفسی تحتانی گردد ،ویتامین  Cمی تواند یکی از گزینه های
احتمالی مؤثر برای بهبود عالیم آن باشد .در مطالعه ای که توسط  Chengو همکارانش در سال  2020به انجام رسید ،نشان
داده شد که تزریق داخل وریدی ویتامین  Cبا دوز باال (  200میلی گرم در کیلوگرم) سبب کاهش قابل توجه در میزان مرگ
و میر از طریق کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از طوفان سایتوکاینی می گردد .شایان ذکر است که مصرف ویتامین  Cبا دوز
باال بی خطر است .در کارآزمایی بالینی که به تازگی در ایاالت متحده بر روی  167بیمار مبتال به  ARDSبه انجام رسید،
گزارش شد که مصرف  15گرم ویتامین  Cبه مدت  4روز ممکن است مرگ و میر را در این بیماران کاهش دهد .بنابراین از
125

کمیته علمی انجمن فارماکولوژی پایه و بالینی ایران

ویتامین  Cبا خواص ذکر شده می توان به عنوان گزینه ی مناسبی در جهت کنترل وضعیت بیماران مبتال به سندروم زجر
تنفسی استفاده نمود.
ویتامین  Cدر سطح روده از طریق انتقال دهنده ویتامین  Cوابسته به سدیم جذب می شود و آزادانه در گلومرول فیلتر می
شود و از طریق همان حمل کننده مجدداً در سطح پروگزیمال لوله مجددا جذب می شود .ویتامین  Cبا مهار  NAPHاکسیداز
باعث بیان  O2 mRNAو  iNOSمی شود و همچنین باعث مهار تولید  OONOو  O2می شود .بنابراین با جلوگیری از
تولید فراوان  NOدر حضور  ،O2از تولید  OONOنیز جلوگیری می کند .ویتامین سی همچنین باعث کاهش
 vasoconstrictionپاتولوژیک می شود .یکی دیگر از تأثیرات آن محافظت در برابر نشت مویرگی با مهار فعال شدن پروتئین
فسفاتاز  A2است  ،که باعث دفسفریله شدن مولکول اتصالی  occludinمی شود که برای حفظ اتصاالت محکم مویرگها بسیار
مهم است .ویتامین  Cبا فعال کردن مسیرهای آپوپتوز نقش محافظتی در برابر نفوذپذیری میتوکندری دارد .همچنین -TNF
را مهار می کند و بیان  ICAMرا تحریک می کند  ،که باعث افزایش چسبندگی لکوسیت ها به  microcirculationمی
شود.
فارماکو کینتیک:
جذب خوراکی دارو وابسته به دوز است و در مقادیر بیشتر از  1000میلی گرم کمتر از  %50جذب می شود .در همه بافت ها
توزیع می شود .نیمه عمر حذف  10ساعت و نیمه عمر بیولوژیک آن  8تا  40روز است .در غلظت های باال توسط کلیه دفع
می شود اما در دوزهای کم (تا  80میلی گرم روزانه) در ادرار دفع نمی شود.
مقدار مصرف :در کمبود ویتامین  ،Cسوختگی ها ،متهموگلوبینمی ،بهبود زخم ،مکمل غذایی خوراکی و وریدی در دوزهای
 70میلی گرم تا  10گرم مصرف شده است .در سپسیس شدید یا شوک سپتیک به تنهایی یا همراه با کورتیکواستروئیدها و
تیامین با دوز  1.5گرم به مدت  30تا  60دقیقه هر  6ساعت به مدت  4تا  10روز تا زمان ترخیص از بخش مراقبت های
ویژه یا بهبود سپسیس توصیه شده است .این روش یک مصرف غیر رسمی است.
در کووید 19-در کارآزمایی های بالینی محدوده دوزاژ متفاوتی بکار رفته است مثال انفوزیون  50 mg/ kgهر  6ساعت به
مدت  4روز در مطالعه ،انفوزیون وریدی تک دوز  10گرم و دوز  12گرم هر  12ساعت به مدت  7روز در مطالعه دیگری در
حال آزمایش است.
مصرف در افراد مسن:
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تعدیل دوز توصیه نشده است و نیاز این گروه به ویتامین  Cبیشتر است اما اسیدیته فرم خوراکی ممکن است آزار گوارشی
ایجاد کند .همچنین به دلیل خطر بیشتر نفروپاتی اگزاالتی احتیاط شود.
مصرف در کودکان:
تغذیه وریدی نوزادان15-25 mg/kg/day :و حداکثر دوز روزانه  80میلی گرم توصیه شده است .در کودکان و نوجوانان
 80میلی گرم روزانه مصرف می شود.
درمان اسکوروی :داده های محدودی وجود دارد و دوز خوراکی ،عضالنی و .وریدی اولیه  100-300 mg/dayدر دوزهای
منقسم به مدت  1هفته و سپس  100 mg/dayتا  1تا  3ماه و کفایت غلظت بافتی توصیه می شود.
مصرف در بارداری و شیر دهی:
در گروه  Cقرار دارد .برخی زنان باردار ممکن است نیاز روزانه بیشتری نسبت به بزرگساالن غیرباردار داشته باشند.
در شیر ترشح می شود .مقدار مصرف به اندازه ای باشد که ضرری برای شیرخوار نداشته باشد .به نظر نمی رسد مقادیر 1000
میلی گرم روزانه ضرری برای نوزاد ایجاد کند.
مصرف در بیماران مبتال به نارسایی های کبدی:
نیازی به تعدیل دوز نیست.
مصرف در بیماران مبتال به نارسایی های کلیوی:
نیازی به تعدیل دوز نیست.
عوارض:
 %1-10 در دوزهای باال اگزالوری گزارش شده است.
 کمتر از  :%1اسهال ،خستگی ،درد ،گرگرفتگی ،سردرد ،سوز سردل ،تهوع و استفراغ به خصوص با دوزهای باال
تداخالت دارویی:
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 آسکوربیک اسید تداخل منع مصرف ندارد.
 تداخل گروه  Dشدید :جذب آلومینیوم هیدروکساید را افزایش می دهد و در مبتالیان به نارسایی کلیه اهمیت
بیشتری دارد 2 .ساعت فاصله مصرف را رعایت کنید.
 صرفا فرم وریدی دو داروی مس و آسکوربیک اسید تداخل دارد و مس غلظت آن را کاهش می دهد.
 آسکوربیک اسید اثرات مضر دفروکسامین (اختالل بطن چپ) را افزایش می دهد و مصرف همزمان حداکثر 200
میلی گرم روزانه آسکوربیک اسید توصیه می شود.
 غلظت سیکلوسپورین و وارفارین را کاهش می دهد و باید مانیتور شود.
اثر بر آزمایشات تشخیصی :
باعث منفی شدن کاذب آزمایش خونریزی مخفی مدفوع  48تا  72ساعت بعد از مصرف آن می شود .تست های مبتنی بر احیا
و اکسیداسیون مثال گلوکز  ،بیلی روبین ،نیتریت و لکوسیت تداخل می کند .باید  24ساعت پس از قطع آن انجام شوند .در
دوزهای باال ،نتایج نوارهای قندخون را باال گزارش می کند.
احتیاط:
در بیماران با سابقه نارسایی کلیه ،سنگ اگزاالتی ،افراد مسن و کودکان کمتر از  2سال دوزهای وریدی باال و طوالنی مدت
خطر سنگ اگزاالتی را افزایش می دهد .در بیماران مبتال به دیابت ملیتوس نباید دوزهای بسیار باال به مدت طوالنی مصرف
شود .در مبتالیان به کمبود آنزیم  G6PDدر دوزهای باال همولیز گزارش شده است .براساس برخی مطالعات دوز وریدی
حداکثر  6 g/dayدر بیماران مبتال به کمبود آنزیم  G6PDمنع مصرف ندارد .در بیماران هموکروماتوز احتیاط شود.
منع مصرف:
منع مصرف مطلق گزارش نشده است.
نکات قابل توصیه به بیمار:
ویتامین ث خوراکی با یا بدون غذا قابل مصرف است.
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 فلفل نیاز معمول خود را برطرف، گوجه، کیوی،با مصرف میوه های و سبزی های حاوی مقادیر باالی ویتامین ث مانند پرتقال
. گرم است2  میلی گرم و حداکثر90  و در مردان75  مقدار توصیه شده روزانه بزرگساالن بدون تجویز پزشک در زنان.نمایید
:اقدامات پرستاری
. سردرد و سرگیجه ایجاد کند، تزریق سریع وریدی ممکن است غش
 میلی گرم در33  در بزرگساالن حداکثر سرعت انفوزیون. برای انفوزیون در محلول های قندی قابل استفاده است
 میلی گرم در دقیقه3.3  سال11  میلی گرم در دقیقه و کمتر از1.3  ماه حداکثر5  در نوزادان کمتر از.دقیقه باشد
.است
. درجه نگهداری شود8-2  فرم تزریقی دارو باید در یخچال دمای
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 -17ویتامین د )(vit D
اشکال دارویی:
 قرص و کپسول نرم  2000و  1000واحد
 کپسول نرم  50000واحد
 آمپول  300000واحد
 محلول خوراکی 1000 ، 400و  12000واحد در میلی لیتر
دسته دارویی :ویتامین محلول در چربی
مکانیسم اثر :ویتامین  D3یک پیش دارو است که در بدن ابتدا در کبد و سپس در کلیه به شکل فعال خود یعنی
کلسیتریول تبدیل می شود .این ویتامین باعث افزایش جذب گوارشی ،افزایش بازجذب کلسیم و فسفات در توبول های کلیه
می شود.
شواهد استفاده در کووید:
برخی مطالعات اثرات ضدویروس ویتامین د 3را گزارش کرده اند .رسپتورویتامین د در ریه بیان می شود واین ویتامین با اثرات
افزایش سیستم ایمنی ذاتی و تعدیل ایمنی اکتسابی ممکن است واکنش های التهابی و عفونی ریه را کاهش دهد .در کوید 19
شدید واکنش  ARDSممکن است ایجاد شود که در این پاتولوژی کمبود ویتامین د 3نقش دارد .اما براساس یک مطالعه
متاآنالیز مصرف این دارو در بیماران بستری در بخش مراقت های ویژه تاثیری در بهبود نشان نداده است .در بررسی  449بیمار
سطح ویتامین با کوید 19نشان داد اما پس از حذف عوامل مخدوش کننده این نتیجه معتبر نبود .پیشنهاد انجمن اندوکرینولوژی
تعیین سطح ویتامین و اصالح سطح ویتامین با تجویز هر هفته پرل  50000ویتامین د 3به مدت  8هفته است .همچنین تجویز
 100000واحد عضالنی در اصالح سریع سطح کمک کننده است .درحال حاضر شواهد بالینی کمی از اثرات مفید ویتامین د
وج ود دارد و مطالعات کارآزمایی بالینی متعددی در حال انجام است که نتایج آن نقص فعلی شواهد را برطرف خواهد کرد .مثال
در یک مطالعه قرار هست دوز روز اول و دوم  9600 IU/dayو سپس  IU/day3200به مدت  4هفته مصرف شود .برخی
از مطالعات آنالوگ کلسیفیدول را به دلیل جذب گوارشی بهتر ،عدم نیاز به تبدیل هیدروکسیالسیون کبدی که باعث اصالح
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سریع سطح ویتامین به خصوص در برخی بیماران مثل مبتالیان به آسم و  COPDمی شود و منحنی روز پاسخ خطی تر آن
انتخاب کرده اند .تبدیل بافتی  25هیدروکسی ویتامین د به فرم فعال در سلول های ریوی و سلول های ایمنی ممکن است در
اثرات مفید آن موثر باشد.
فارماکو کینتیک:
شکل خوراکی از روده باریک جذب می شود .وجود صفرا برای جذب آن ضرورت دارد .جذب آن در بای پس روده ،اختالل کبدی
و صفراوی و بیماری های التهابی روده باریک کاهش می یابد .نیمه عمر آن  20تا  30ساعت است اما در بافت های چربی به
مدت طوالنی ذخیره می شود.دفع آن از طریق مدفوع است.
مقدار مصرف:
توجه شود که  40واحد این دارو معادل  1میکروگرم است .در هیپوپاراتیروئیدی ،پیشگیری و درمان ریکتز تغذیه ای ،پیشگیری
و درمان استئوپروز با دوزهای متفاوت براساس سطح مدنظر خونی استفاده می شود .پس از چند هفته از مصرف دارو در یک
فرد سالم به ازای هر  100واحد روزانه  0.7تا  1نانوگرم بر میلی لیتر افزایش سطح خونی ایجاد می شود .باوجود این که دوز
روزانه  10000واحد سمیت نشان نداده است اما براساس شواهد برخی از مطالعات ،حداکثر دوز مزمن روزانه  4000واحد را
توصیه می کنند.
مصرف در افراد مسن:
باتوجه به کاهش جذب ویتامین د 3مصرف مکمل های حاوی این ویتامین در این افراد توصیه می شود .به نظر می رسد افزایش
عملکرد و قدرت عضالت و حفظ تعادل ایجاد می شود .دوز روزانه توصیه شده در افراد باالی  70سال  800واحد است.
مصرف در کودکان:
در نوزادان از بدو تولد تا یک سالگی به دلیل کمبود ویتامین د شیر مادر مصرف روزانه  400واحد و پس از آن  600واحد توصیه
می شود.
مصرف در بارداری و شیردهی:
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توصیه به مصرف  1000تا  2000واحد روزانه است .اما در زنانی که کمبودی ندارند مقدار توصیه شده روزانه  600واحد می
باشد .در شیردهی مصرف مکمل های ویتامین د برای شیرخوار توصیه می شود.
مصرف در بیماران مبتال به نارسایی های کبدی:
نیازی به تعدیل دوز نیست.
مصرف در بیماران مبتال به نارسایی های کلیوی:
نیازی به تعدیل دوز نیست.
عوارض:
در دوزهای حداکثر  10000واحد روزانه عارضه ای گزارش نشده است .اما در هایپرویتامینوز عالیم تهوع ،استفراغ ،یبوست،
کاهش اشتها ،دهیراته شدن ،خستگی ،تحریک پذیری ،گیجی ،ضعف ،کاهش وزن ،هایپرکلسمی ،هایپرکلسیوری ،ترمور و
سایکوز دیده می شود .در این موارد باید بالفاصله قطع شود و پروتکل درمان هایپرکلسمی اجرا شود.
تداخالت دارویی:
 مصرف همزمان با آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و سوکرالفیت به دلیل افزایش جذب آلومینیوم منع دارد .مصرف
همزمان چندین فراورده حاوی آنالوگ های ویتامین د و امالح نیاز به مانیتور دوز و اثرات دارد.
 شکل خوراکی ویتامین د 3با فاصله از کلستیرامین ،پارافین مایع و ارلیستات مصرف شود.
 مصرف همزمان با دیگوکسین اثرات آنتی آریتمی آن را افزایش می دهد و باید پایش شود .دیورتیک های تیازیدی
اثرات هایپرکلسمی آن را افزایش می دهند.
اثر بر آزمایشات تشخیصی
بسته به دوز سطح کلسیم ،فسفات و ویتامین د خون را تغییر می دهد.
احتیاطات:
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 در هایپرفسفاتمی به سطح فسفات خون دقت شود که.دوزهای باال ممکن است عالیم و نشانه های هایپرویتامینوز ایجاد کنند
 در نارسایی. نیاز استRDA  دوزهای باالتر ازBMI>30  در افرادچاق با.از کلسیفیکاسیون متاستاتیک جلوگیری شود
. دوزهای بیشتری نیاز است،کلیوی با مانیتور بیمار
:منع مصرف
.در آلرژی به این دارو منع دارد
:نکات قابل توصیه به بیمار
 مصرف چندین فراورده حاوی. در فرم مایع از قطره چکان مدرج استفاده شود.دارو می تواند بدون توجه به غذا مصرف شود
 مصرف غذاهای غنی از ویتامین د و حضور در نورآفتاب به حفظ ویتامین.ویتامین د ممکن است منجر به هایپرویتامینوز شود
.د خون کمک می کند
:اقدامات پرستاری
. هورمون پاراتیروئید و آلکالین فسفاتاز را در بیماران مبتال به نارسایی کلیوی بررسی کنید، فسفر، کلسیم
.صرفا به شکل عضالنی قابل تجویز است3 ویتامین د300000  آمپول
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-18

هپارین ()Heparin

اشکال دارویی:
 آمپول های 5000 ،1000و  10000واحد در سی
سی .
دسته دارویی و مکانیسم اثر:
هپارین جزو داروهای ضد انعقاد تزریقی می باشد .از نظر مکانیسم عمل ،هپارین در اثر تشکیل کمپلکس با آنتی ترومبین III
فعالیت آن را که در شرایط فیزیولوژیک مهارکننده پروتئازهای انعقادی از قبیل ترومبین ،فاکتور  9و فاکتور  10می باشد ،تا
هزار برابر تسریع می کند و از تبدیل فیبرینوژن به فیبرین جلوگیری می کند .در واقع هپارین به عنوان یک کوفاکتور برای
واکنش پروتئاز -آنتی ترومبین عمل می کند و پس از تشکیل این کمپلکس از آن جدا شده و به آنتی ترومبین های دیگری
متصل می شود .همچنین باعث افزایش ریلیز لیپوپروتئین لیپاز نیز می شود.
شواهد استفاده در کووید:
در مبتالیان به بیماری کووید  19نوعی از اختالل انعقادی دیده می شود که تحت عنوان کووید کواگولوپاتی شناخته میشود .در
این نوع اختالل انعقادی افزایش سطح مارکرهای التهابی و فیبرینوژن و دی دایمر دیده میشود و در ابتدای تظاهر ،اختالل در
تست های  PT ،PTTو شمارش پالکتی ناشایع است .این نوع اختالل انعقادی با بروز حوادث ترومبوآمبولی همراه است .وجود
شواهد انعقاد منتشر داخل عروقی با پیش آگهی نامطلوب در این بیماران همراه میباشد .در مطالعات نشان داده شده است که
استفاده از پروفیالکسی با انوکساپارین یا هپارین در موارد شدید بیماری کووید 19-یا بیمارانی که سطح دی دایمر بیشتر از
6برابر نرمال دارند باعث کاهش مرگ و میر شده است.
مقدار مصرف و پروتکل تجویز:
در کلیه بیماران بستری در بیمارستان که در بخش های مراقبت ویژه بستری نیستند ،پس از ارزیابی خطر خونریزی دوز
استاندارد پروفیالکسی آنتی کواگوالنت توصیه میگردد:
یا •BMI≥40: Heparin 7500 IU SC TDS
•BMI ≥ 40: Enoxaparin 40 mg BID

a. Heparin 5000IU SC TDS

b. Enoxaparin 40 mg SC once daily

در بیمارانی که در بخش های مراقبت ویژه بستری می باشند ،پروفیالکسی با دوز متوسط آنتی کواگوالنت توصیه میشود .دوز
متوسط عبارت است از :انوکساپارین  60میلی گرم یک بار در روز و یا هپارین 7500واحد سه بار در روز زیر جلدی.
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نکات قابل توصیه در بیماران مبتال به کووید :19
 در درمان بیماران سرپایی مبتال به کووید 19مصرف آسپیرین یا داروی آنتی کواگوالنت توصیه نمی شود ولی
بیمارانی که به علل مدیکال دیگری تحت درمان با آسپیرین هستند  ،پس از بستری به علت کووید 19ادامه آسپیرین
توصیه میشود.
 تغییر دوز داروی آنتی کواگوالنت پروفیالکسی صرفا بر اساس عدد دی دایمر توصیه نمی شود.
 در بیمارانی که تست های انعقادی مختل دارند در صورتی که خونریزی فعالی وجود نداشته باشد،آنتی کواگوالنت
پروفیالکسی توصیه می شود و تنها در صورت بروز شمارش پالکتی کمتر از 25هزار در میکرولیتر و یا فیبرینوژن کمتر
از  50میلی گرم در دسی لیتر آنتی کواگوالنت قطع می گردد.
 در بیمارانی که منع مصرف داروهای آنتی کواگوالنت دارند ،استفاده از روش های پروفیالکسی مکانیکال مانند
 compression stockingتوصیه میشود.
 بیمارانی که به عللی مانند ترومبوآمبولی یا فیبریالسیون دهلیزی تحت درمان با دوز درمانی داروهای آنتی کواگوالنت
هستند در صورت پالکت کمتر از  50000برای هپارین و کمتر از  30000برای هپارین های با وزن ملکولی کم یا
فیبرینوژن کمتر از  100میلی گرم در دسی لیتر ،قطع یا ادامه داروی ضد انعقاد با توجه به شرایط بیمار و تعیین
ریسک ترومبوز و خونریزی در بیمار توسط تیم معالج تصمیم گیری می شود.
 استفاده از انتی کواگوالنت پروفیالکسی بعد از ترخیص از بیمارستان به صورت روتین توصیه نمی شود .ولی در بیمارانی
که خطر خونریزی ناشی از مصرف آنتی کواگوالنت زیاد نباشد ،ادامه آنتی کواگوالنت پروفیالکسی بعد از ترخیص به
مدت دو تا  4هفته توصیه میشود.
فارماکوکینتیک :
هپارین از مخاط دستگاه گوارش جذب نمی شود لذا باید تزریقی تجویز شود .هپارین به صورت انفوزیون وریدی مداوم  ،انفوزیون
متناوب هر  4-6ساعت یا زیر جلدی هر  8-12ساعت تجویز می شود .در صورت تزریق وریدی شروع اثرش سریع است ولی در
تزریق زیر جلدی زیست دستیابی آن متغیر بوده و شروع اثرش تاخیر  1-2ساعته دارد .نیم عمر هپارین در پالسما بستگی به
دوز تجویز شده دارد .با دوز های  400،100و  800واحد وریدی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نیم عمر دارو به ترتیب 2/5 ،1
و  5ساعت می باشد .هپارین توسط سیستم رتیکولواندوتلیال از بین می رود و مقدار جزیی از آن دست نخورده از ادرار دفع می
شود.
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مواردمصرف:
ترومبوز وریدهای عمقی ،آمبولی ریوی ،پیشگیری از آمبولی ،بعد از ، MIترومبوز مغزی بدنبال سکته مغزی ،لخته در بطن چپ
 ،جراحی باز قلب ،انعقاد منتشر داخل عروقی ،باز نگه داشتن کاتترهای داخل وریدی ،آنژین ناپایدار ،اثر ضد انعقادی در ترنسفیوژن
خون و نمونه های خونی.
موارد منع مصرف:
سابقه حساسیت به دارو ،بروز ( HITترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین)  ،خونریزی فعال ،هموفیلی ،ترومبوسیتوپنی ،پورپورا،
هیپرتانسیون شدید ،خونریزی داخل مغزی ،اندوکاردیت عفونی ،سل فعال ،ضایعات اولسراتیو در دستگاه گوارش ،تهدید به سقط،
کارسینوم احشایی ،بیماری های پیشرفته کبدی یا کلیوی ،بیمارانی که اخیرا تحت عمل جراحی مغز  ،نخاع یا چشم قرار گرفته
اند و نیز در بیمارانی که تحت  LPیا بلوک عصبی قرار می گیرند.
موارد احتیاط مصرف:
در بی حسی منطقه ای یا انسداد اعصاب ناحیه کمر ،دیسکرازی خونی بخصوص کمی پالکت های خون ،زایمان اخیر ،یا در
مواردی که نیاز به عمل جراحی اعصاب یا چشم وجود دارد ،پریکاردیت یا نشت مایع به پریکارد ،نارسایی شدید کلیه ،جراحی
عمده یا زخم هایی که سبب ایجاد سطوح باز و وسیع می شوند ،صدمه شدید بویژه به دستگاه عصبی مرکزی ،سوراخ شدگی
نخاع  ،تنفسی ،واسکولیت شدید و نارسایی شدید کبد با احتیاط مصرف شود.
مصرف در کودکان:
برای پروفیالکسی  10-15واحد وریدی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت و برای درمان  75واحد به ازای هر کیلوگرم
وزن بدن طی  10دقیقه وریدی و دوز نگهدارنده در شیر خواران  28واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت وریدی و
کودکان بزرگتر  20واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت وریدی می باشد.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
درمان ضد انعقادی در حین زایمان بیماران کووید  19همانند سایر بیماران در هنگام بارداری و زایمان است .البته D- dimer
قابل اعتماد نمی باشد زیرا در بارداری به صورت فیزیولوژیک افزایش می یابد .برعکس ،ضد انعقادهای با اثر مستقیم به علت نبود
اطالعات کافی از نظر ایمن بودن توصیه نمی شوند .هپارین معمولی و هپارین با وزن مولکولی کم و نیز وارفارین در شیر تجمع
نمی یابد و اثرات ضد انعقادی روی نوزاد نمی گذارند لذا می توان از آنها در شیردهی استفاده کرد.
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دوز پروفیالکتیک در بارداری اعم از اینکه بیمار ابتال به کووید  19داشته باشد یا نه برای بیمارانی که احتمال متوسط یا زیاد
ریسک  VTEوجود داشته باشد بر اساس سن بارداری متفاوت است :در سه ماهه اول( 5000-7500واحد هر  12ساعت زیر
جلدی) ،در سه ماهه دوم ( 7500-10000واحد هر  12ساعت) و سه ماه سوم( 10000واحد هر  12ساعت).
دوز درمانی برای بیمارانی که ریسک خیلی باالی  VTEدارند مثال سابقه ترومبوز راجعه و ترومبوفیلی شدید 10000 :واحد زیر
جلدی هر  12ساعت تا  aPTTبه  1/5-2/5برابر کنترل برسد .هپارین در بیمارانی که  7500-10000واحد در هر دوز
دریافت می کنند  12ساعت قبل از زایمان یا سزارین و در بیمارانی که بیشتر از  10000واحد در هر دوز دریافت می کنند 24
ساعت قبل باید قطع شود 4-6 .ساعت پس از زایمان واژینال و  6-12ساع ت پس از سزارین شروع و تا  6هفته پس از زایمان
ادامه می یابد.
مصرف در گروههای خاص:
در بیماران سرطانی هپارین با وزن مولکولی کم نسبت به هپارین معمولی ترجیح داده می شود .در نارسایی کلیوی نیم عمر دارو
تا حدودی افزایش می یابد ولی نیازی به تعدیل دوز وجود ندارد .درسالمندان سطح پالسمایی دارو افزایش می یابد که باید از
نظر احتمال بروز عوارض جانبی مانیتور شود.
عوارض جانبی:
خونریزی -شایع ترین عارضه جانبی هپارین است که در  1-5درصد بیمارانی که تحت درمان  VTEهستند دیده می شود و
معموال یک عامل زمینه ای از قبیل جراحی اخیر ،تروما ،زخم معده یا اختالل کار پالکتی ناشی از تجویز همزمان آسپرین یا سایر
داروهای ضد پالکتی وجود دارد .اثرات ضد انعقادی هپارین طی چند ساعت پس از قطع دارو از بین می رود .در خونریزی های
خفیف نیا زی به استفاده از آنتاگونیست نمی باشد ولی در صورت بروز خونریزی های تهدید کننده حیات ،پروتامین سولفات
وریدی تزریق می شود که با اتصال به هپارین اثرات ضد انعقادی آن را خنثی می کند .دوز پروتامین سولفات  1میلی گرم به
ازای هر  100واحد هپارین تزریق شده است که وریدی و آهسته باشد و حداکثر  50میلی گرم در  10دقیقه تزریق می شود.
ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین ( -) HITعارضه ای است که در  0/5درصد بیماران به صورت کاهش پالکت به کمتر از
 150000در سی سی یا کاهش  50%در تعداد پالکت نسبت به سطح قبل از درمان دیده می شود .این عارضه معموال 5-10
روز بعد از شروع درمان اتفاق می افتد و در زنان احتمال بروز آن دو برابر مردان و در بیماران جراحی بیشتر از بیماران داخلی
می باشد .در این اختالل  VTEشایع تر است اما ترومبوز شریانی که منجر به ایسکمی اندام MI ،یا سکته مغزی می شود نیز
ممکن است روی دهد .خونریزی دو طرفه آدرنال ،ضایعات پوستی در محل تزریق زیرجلدی هپارین و بعضی واکنش های
سیستمیک نیز ممکن است با این عارضه همراه باشد .در صورت بروز ترومبوسیتوپنی از روز پنجم درمان به بعد باید بالفاصله
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هپارین بدون در نظر گرفتن دوز و روش تجویز قطع شود .به علت احتمال بروز مشکالت انعقادی بعد از قطع هپارین از داروهایی
مثل بیوالیرودین یا آرگاتروبان و فونداپارینوکس یا ریواروکسابان استفاده شود .هپارین با وزن مولکولی کم مثل انوکساپارین
توصیه نمی شود زیرا با آنتی بادی های هپارین و اکنش متقاطع دارند .وارفارین به دلیل اینکه ممکن است نکروز پوستی یا
گانگرن اندام را بیشتر کند نباید تا نرمال شدن تعداد پالکت ها شروع شود.
سایر عوارض -اختالل در تست های عملکردی کبد ،پوکی استخوان ( در دوز های بیشتر از  20000واحد در روز به مدت
طوالنی) مثال  3-6ماه ،هیپرکالمی به علت مهار سنتز آلدوسترون در آدرنال .افزایش ریزش مو و تاسی برگشت پذیر،
تداخالت دارویی:
داروهایی که باعث افزایش اثرات هپارین می شوند :وارفارین و سایر ضدانعقادها ،آسپرین و سایر داروهای ضد پالکتی ،ضدالتهاب
های غیراستروئیدی ،پنی سیلین ها ،سفالوسپورین ها ،ماکرولیدها ،سولفونامیدها ،لووتیروکسین ،میفپریستون
داروهایی که باعث کاهش اثرات هپارین می شوند :نیتروگلیسرین و سایر نیترات ها ،دیگوکسین ،تتراسیکلین ها ،ضدبارداری
های خوراکی ،آنتی هیستامین ها و نیکوتین
داروهای حابس پتاسیم از قبیل مهارکننده های گیرنده های آنژیوتانسین و مهارکننده های مبدل آنژیوتانسین ،اسپیرونوالکتون
در صورت تجویز همزمان با هپارین باعث هیپرکالمی می شوند.
نکات قابل توصیه به بیمار:
 درطول درمان با هپارین ،از مصرف اسید استیل سالیسیلیک یا داروهای حاوی آن ،ایبوپروفن و سایر داروهای موثر بر
پالکتها ،باید خودداری شود
 پزشک و دندانپزشک باید از مصرف این دارو آگاه شوند
 به منظور بررسی پیشرفت درمان انجام آزمونهای انعقاد خون به طور منظم ضروری است.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی:
هپارین سطح آمینوترانسفرازها (  ALTو  ) ASTرا افزایش میدهد .کلسیم و سدیم سرم را کاهش و پتاسیم سرم را افزایش می
دهد .هپارین باعث افزایش  T4و  T3می گردد که دلیل آن افزایش اسیدهای چرب آزاد ناشی از افزایش لیپوپروتئین لیپاز می
باشد.
نکات پرستاری:
 توصیه میشود در بیمارانی که هپارین مصرف میکنند از تزریق عضالنی سایر داروها ،به دلیل احتمال بروز هماتوم و خونریزی
در اطراف محل تزریق خودداری شود.
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 خونریزی از لثه ممکن است نشانه مصرف بیش از حد هپارین باشد.
 از آنجا که هپارین از بافت های حیوانی تهیه میشود ،توصیه میشود در بیمارانی که سابقه حساسیت یا آسم دارند ،ابتدا مقدار
آزمایشی 1000واحد قبل از شروع درمان تزریق شود.
 با توجه به اینکه هپارین باعث هیپرکالمی می شود لذا در بیماران مبتال به دیابت ملیتوس ،نارسایی مزمن کلیه ،اسیدوز یا
بیمارانی که داروهای نگهدارنده پتاسیم مصرف میکنند که برای بروز هیپرکالمی مستعدتر هستند ،توصیه میشود در چنین
بیمارانی سطح پتاسیم خون قبل از شروع هپارین کنترل شده و درحین مصرف هپارین تحت نظر قرار گیرد ،به ویژه اگر تجویز
هپارین قرار است بیش از  7روز ادامه پیدا کند.
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