دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

نشریه مرکز مراقبتهای دارویی
معاونت غذا و دارو
دفتر تحقیق و توسعه
سال دوازدهم شماره 141
مرداد ماه 1400

نشریه مراقبتهای دارویی

سال دوازدهم شماره  141مرداد ماه 1400

مرکز مراقبتهای داروئی -شماره صدو چهل و یک مرداد ماه 1400

تنظیم و جمعآوری  :دکترمحبوبه وفائی
معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
واحدتحقیق و توسعه
شماره تلفنهای معاونت غذا و دارو 03431325915-18
شماره پیامک معاونت غذا و دارو 10003412105620

کرمان  ،ابتدای هفت باغ علوی ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس03431325908 -03431325914 :

2

نشریه مراقبتهای دارویی

سال دوازدهم شماره  141مرداد ماه 1400

دراین شماره:
داروهای درمان بیماریهای عفونی 4 .................................................................................................................................
تازههای کرونا ویروس 11 .....................................................................................................................................................
آزمایش آنتی بادی پس از تزریق واکسن 17 ...................................................................................................................
چند نکته در مورد دلتا کووید 18 .......................................................................................................................................
واکسن کووید  ( 19کوویران برکت ) 20 ..........................................................................................................................
تازههای پزشکی 22 ...............................................................................................................................................................
چند نکته کاربردی 24 ..........................................................................................................................................................
راهکارهای طب سنتی برای سندرم تخمدان پلی کیستیک 26 ...................................................................................
داروهای منع مصرف در فاویسم 27 ...................................................................................................................................
تداخالت دارویی 28 ...............................................................................................................................................................
معرفی دارو 29 ........................................................................................................................................................................
معرفی گیاه دارویی 33 ..........................................................................................................................................................
زنگ تفریح 36 ........................................................................................................................................................................

3

نشریه مراقبتهای دارویی

سال دوازدهم شماره  141مرداد ماه 1400

داروهای درمان بیماریهای عفونی
داروهای درمان بیماریهای عفونی را میتوان در یک تقسیم بندی کلی ،به  ۵زیر مجموعه تقسیم کرد:
-1داروهای ضد باکتری
-2داروهای ضد ویروس
-3داروهای ضد قارچ
- 4داروهای ضد تک یاخته
 -۵داروهای ضد کرم
داروهای موجود در هر یک از این خانوادهها ،خود به دستهجات دیگری تقسیمبندی میشود.
داروهای درمان بیماریهای عفونی /داروهای ضد باکتری
مقدمه:یکی از مهمترین دسته از داروهای درمان بیماریهای عفونی ،داروهای آنتیباکتریال یا ضدباکتری هستند.
داروهای ضدباکتری را میتوان بر اساس مکانیسم عمل آنها در از بین بردن یا توقف تکثیر باکتریها ،در  6گروه به شرح زیر قرار
داد:
 -1داروهای موثر بر دیواره یا غشاء سلولی
 -2داروهای موثر بر ساخت یا عملکرد فوالت
 -3داروهای موثر بر ساخت پروتئین
 -4داروهای موثر بر آنزیم توپوایزومراز
 -۵داروهای ضد مایکوباکتریوم
 -6داروهای ضدباکتری متفرقه
داروهای درمان بیماریهای عفونی /داروهای ضد باکتری /داروهای موثر بر دیواره یا غشاء سلولی /بتاالکتامها/پنیسیلینها
خانواده پنیسیلینجی

در یک تقسیمبندی کلی ،داروهای موثر بر دیواره سلول باکتری ،شامل دو زیر گروه زیر است:
الف -بتاالکتامها (پنی سیلینها ،سفالوسپورینها ،کارباپنمها و منوباکتامها)
ب -پپتیدها (گلیکوپپتیدها و لیپوپپتیدها)
*به طور کلی پنیسیلینها شامل  4خانواده هستند:
.1خانواده پنیسیلین جی (مانند :پنی سیلین )6-3-3
.2پنیسیلینهای مقاوم به آنزیم پنی سیلیناز (مانند :کلوگزاسیلین)
.3آمینو پلیسیلینها (مانند :آموکسیسیلین)
.4پنی سیلین های ضد سودوموناس (مانند :پیپراسیلین)
🔅 داروهای خانواده پنی سیلین جی بر اساس شیوه استعمال در سه گروه قرار میگیرند:
الف .تزریق وریدی (بنزیل پنیسیلین)
ب .تزریق عضالنی (بنزاتین یا پروکائین پنیسیلین)
ج .خوراکی (پنیسیلین وی)
💊 )as Potassium or Sodium( Penicillin G
💊 Penicillin G Benzathine
💊 Penicillin G Procaine
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💊 )Benzathine-Potassium-Procaine( Penicillin 6-3-3
💊 Penicillin V

*پنیسیلین جی بنزاتین و پروکائین (برای تزریق عضالنی) ،دیرتر جذب میشوند و اثر آنها روزها تا هفتهها در بدن باقی میماند.
*پنیسیلین وی که نوع خوراکی پنیسیلین و از مشتقات پنیسیلین جی محسوب میشود ،به دلیل طیف اثر محدود ،زیست
دستیابی پائین و نیاز به مصرف چهار بار در روز ،فقط برای عفونتهای خفیف در نظر گرفته میشود ( ۵تا  10مرتبه از پنیسیلین
جی ضعیفتر است).
از طرفی وجود آموکسیسیلین با مزیتهای به مراتب بیشتر ،باعث شده تا مصرف آن دیگر مورد توجه نباشد.

🔅 پنیسیلین جی برای درمان بیماریهای عفونی زیر کاربرد دارد:
🔷 ذات الریه
🔷 مننژیت
🔷فارنژیت
🔷اندوکاردیت
🔷 آرتریت
🔷 عفونتهای پوستی و بافت نرم
🔷 آبسه ریوی
🔷 عفونتهای بیهوازی دهان و دندان
🔷 التهاب دهان و لثه
🔷 سیفلیس
🔷 اکتینومیکوز
🔷 دیفتری
🔷 سیاه زخم
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🔷 قانقاریای گازی
🔷 تب گزش موش صحرایی
🔷 بیماری الیم
🔷 بادسرخ (اریزیپلوئید)
ذات الریه :برای پنومونی ناشی از گونههای حساس استرپتوکوک پنومونیه و استرپتوکوک پیوژنز ،پنیسیلین جی یک انتخاب
بسیار مناسب است.
مننژیت :برای درمان مننژیتهای ناشی از استرپتوکوک پنومونیه ،انتخاب اول آنتیبیوتیکهای وانکومایسین و سفالوسپورینهای
نسل سوم هستند .گونههای حساس این باکتری به پنیسیلین جی هم جواب میدهند.
🔸 پنیسیلین جی برای درمان مننژیت حاصل از مننگوکوک (نایسریا مننژیتیدیس) داروی انتخابی است.
🔸 پنیسیلین جی برای درمان مننژیت ناشی از استرپتوکوک پیوژنز هم موثر است.
🔸 از پنیسیلین جی (یا آمپیسیلین) ،به همره جنتامایسین برای مننژیت ناشی از لیستریا مونوسیتوژنز استفاده میشود.
🔸 مننژیتی که به دلیل ابتال به عفونت پاستورال مولتوسیدا باشد (حاصل گزش سگ یا گربه) ،در اولویت اول با سفالوسپورینهای
نسل سوم و سپس با پنیسیلین جی یا آمپیسیلین درمان میشود.
فارنژیت :فارنژیت ناشی از استرپتوکوک پیوژنز به خوبی به پنی سیلین وی (خوراکی) پاسخ میدهد.
درمان فارنژیت استرپتوکوکی باعث کاهش ریسک ابتال به تب روماتیسمی میشود .ضمنا پنیسیلین نقش پیشگیری کننده هم
دارد.
اندوکاردیت :یکی از موارد کاربرد پنیسیلین جی برای اندوکاردیت ناشی از استرپتوکوک ویریدانس است؛ البته این باکتری هر
روز نسبت به پنیسیلین مقاومتر میشود.
امروزه از پنیسیلین جی (یا آمپیسیلین) به همراه جنتامایسین برای درمان این بیماری استفاده میشود.
*اندوکاردیت ناشی از استرپتوکوک پیوژنز هم با پنیسیلین جی درمان میشود.
آرتریت عفونی :برای درمان آرتریت ناشی از استرپتوکوک پیوژنز از پنیسیلین جی استفاده میشود.
عفونتهای پوستی و بافت نرم :سم ناشی از باکتری استرپتوکوک پیوژنز میتواند نوعی بیماری گوشتخوار (نکروزان غالف)
را سبب شود که به سرعت گسترش مییابد و مهلک است.
مصرف همزمان پنیسیلین و کلیندامایسین تولید سم را کاهش میدهد.
آبسه ریوی :با وجود اینکه برای درمان عفونتهای بیهوازی ریه (از جمله آبسه ریوی) ،کلیندامایسین موثرتر است اما از
پنیسیلین وی یا جی هم میتوان استفاده کرد.
عفونتهای بیهوازی دهان و دندان :یکی از موارد کاربرد پنیسیلین وی ،برای درمان عفونتهای بیهوازی دهان و دندان است.
التهاب عفونی دهان و لثه :التهاب دهان و لثه که ناشی از باکتری لپتوتریشیا بوکالیس و اسپیروکتها باشد ،به خوبی به
پنیسیلین وی (مکیدنی) جواب میدهد.
سیفلیس :انواع اولیه ،ثانویه و تاخیری سیفلیس بهخوبی با پنیسیلین جی درمان میشود .ضمنا برای پیشگیری هم موثر است.
اکتینومیکوز :اکتینومایسیس که عامل این بیماری نادر است ،میتواند آبسههای دردناک در دهان ،ریه ،دستگاه گوارش یا لگن
ایجاد کند.
پنیسیلین جی درمان انتخابی برای این عفونت محسوب میشود.
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دیفتری :پنیسیلین و سایر آنتیبیوتیکها تاثیری روی پیامدهای ناشی از دیفتری ندارند (آنتی توکسین اختصاصی درمان قطعی
محسوب میشود)؛ اما پنیسیلین میتواند جلوی وضعیت حامل را بگیرد.
سیاه زخم :پنیسیلین جی روی گونههای حساس باکتری عامل سیاه زخم (باسیلوس آنتراسیس) موثر است.
قانقاریای گازی :پنیسیلین جی به همراه کلیندامایسین برای درمان قانقاریای گازی توصیه میشود.
تب گزش موش صحرایی :تب حاصل گزش موش صحرایی (معموال از باکتریهای اسپیریلیوم مینوس یا استرپتوباسیلوس
مونیلی فورمیس ایجاد میشود) ،به خوبی به پنیسیلین جی پاسخ میدهد.
بیماری الیم :انتخاب اول برای درمان بیماری الیم (نوعی عفونت اسپیروکتی با عالیم تب ،سردرد ،خستگی ،افسردگی و خارش
پوستی) ،سفالوسپورینهای نسل سوم است اما از پنیسیلین جی به عنوان جایگزین استفاده میشود.
بادسرخ (اریزیپلوئید) :باکتری عامل ایجاد این عفونت پوستی (اریسی پلئوتریکس روزیوپاتیه) به پنیسیلین جی حساس میباشد.
داروهای درمان بیماریهای عفونی /داروهای ضد باکتری /داروهای موثر بر دیواره یا غشاء سلولی /بتاالکتامها/پنیسیلینها
آمینو پنیسیلینها

همانگونه که بیان شد ،پنیسیلینها شامل  4خانواده به شرح زیر هستند:
.1خانواده پنیسیلین جی
 .2آمینو پنیسیلین ها
.3پنیسیلینهای ضد استافیلوکوک
.4پنیسیلینهای ضد سودوموناس

🔅 داروهای زیر از آمینو پنیسیلینها در فهرست دارویی ایران موجود هستند:
💊 Ampicillin
💊 Ampicillin+Sulbactam
💊 Amoxicillin
💊Amoxicillin+ Clavulanic acid
*آمینو پنیسیلینها طیف اثر گستردهتری نسبت به خانواده پنیسیلین جی دارند.
با توجه به اینکه آنتیبیوتیکهای موثر بر دیواره سلولی ،عمدتا روی باکتریهای گرم مثبت موثر هستند ،آمینو پنیسیلینها این
مزیت را دارند که روی بعضی از باکتریهای گرم منفی هم موثرند.
🔅 برای افزایش طیف اثر آمینو پنیسیلینها به سمت باکتریهایی که آنزیم از بین برنده آنتیبیوتیک (پنی سیلیناز) تولید
میکنند ،به این داروها مهار کنندههای این آنزیم را اضافه میکنند؛ کالولونات (برای آموکسیسیلین) و سولباکتام (برای آمپی-
سیلین).
👍 طیف اثر آمپیسیلین و آموکسیسیلین بسیار به هم شبیه است اما آموکسیسیلین جذب گوارشی بهتری دارد .در ضمن
مصرف سه بار در روز آموکسیسیلین نسبت به مصرف چهار بار در روز آمپیسیلین ،مزیت دیگر آن محسوب میشود.
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👎 برخالف آموکسیسیلین که روی باکتری شیگال (عامل اسهال خونی) موثر نیست ،آمپیسیلین روی آن موثر است.
🔅 آمینو پنیسیلینها روی عفونتهای زیر موثرند:
عفونتهای دستگاه تنفسی :آمپیسیلین و آموکسیسیلین درمان موثری برای عفونتهای دستگاه تنفس (شامل :سینوزیت،
عفونت گوش میانی ،برونشیت مزمن و التهاب اپیگلوت) ناشی از باکتریهای :استرپتوکوک پیوژنز ،استرپتوکوک پنومونیه و
هموفیلوس آنفوالنزا محسوب میشوند (آمینو پنیسیلینها بهترین گزینه برای درمان عفونتهای ناشی از استرپتوکوک پنومونیه
هستند).
از آموکسیسیلین به عنوان جایگزین پنیسیلین جی برای درمان فارنژیت هم استفاده میکنند.
عفونتهای مجاری ادراری :آمینو پنیسیلینها میتوانند عفونتهای غیرپیچیده مجاری ادراری ( ناشی از باکتریهای
اشرشیاکلی یا کلبسیال) را تا حدودی درمان کنند.
مننژیت :از آمینو پنیسیلینها برای درمان مننژیت حاد در کودکان (ناشی از باکتریهای استرپتوکوک پنومونیه یا نایسریا
مننژیتیدیس) استفاده میشود.
*برای درمان مننژیت در بیمارانی که نقص سیستم ایمنی دارند (معموال ناشی از لیستریا مونوسیتوژنز) ،ترکیبی از داروهای
آمپیسیلین ،وانکومایسین و یک سفالوسپورین نسل سوم به کار گرفته میشود.
📚References:
.1Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 13th ed, (2018). p:1029.
.2Basic & clinical pharmacology. 14th ed, (2018). p:801.
.3Rang and Dale's pharmacology. 9th ed, (2019). p:664.
@TheJoyOfPharmacology

داروهای درمان بیماریهای عفونی /داروهای ضد باکتری /داروهای موثر بر دیواره یا غشاء سلولی /بتاالکتامها/پنیسیلینها
(پنیسیلینهای ضد استافیلوکوک)

🔅 همانگونه که بیان شد آنتی بیوتیکهای خانواده پنیسیلین جی ،دو محدودیت بزرگ دارند ،یکی اینکه روی باکتریهای
گرم منفی موثر نیستند و دیگر اینکه بسیاری از استافیلوکوکها در برابر آنها آنزیم تخریبگر آنتیبیوتیک (پنیسیلیناز) میسازند
و پنی سیلین جی قادر به مقابله با آنها نیست.
برای رفع عیب اول ،آمینو پنیسیلینها (مانند آموکسیسیلین) ساخته شدند که روی بعضی از گرم منفیها موثرند.
برای رفع عیب دوم نیز پنیسیلینهای ضد استافیلوکوکها (سازنده آنزیم پنیسیلیناز) ساخته شدند.
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*داروهای موجود در فهرست دارویی ایران:
💊Cloxacillin
💊Nafcillin
داروهای اگزاسیلین ،دیکلوگزاسیلین و متیسیلین از این خانواده در فهرست دارویی ایران موجود نیستند.
*با وجود اینکه این آنتیبیوتیکها روی گونههایی از استرپتوکوک و پنوموکوک هم موثرند ،اما توصیه میشود که فقط برای
مقابله با استافیلوکوکها مورد استفاده قرار گیرند.
*کلوگزاسیلین و نافسیلین روی باکتریهای حساس ،از پنیسیلین جی ضعیفتر عمل میکنند و ضمنا روی باکتریهای گرم
منفی نیز تاثیری ندارند ،لذا نباید به جای پنیسیلین جی و آمینو پنیسیلینها تجویز شوند.
*نافسیلین نسبت به کلوگزاسیلین به مراتب اثربخشی بهتری دارد.
*بر خالف داروهای خانواده پنیسیلین جی ،کلوگزاسیلین به اسید معده مقاوم است و به صورت خوراکی قابلیت مصرف دارد
(به دلیل تداخل با غذا بهتر است که یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود).
*امروزه پیدایش استافیلوکوکهای مقاوم به این آنتیبیوتیکها (به استافیلوکوکهای مقاوم در برابر متیسیلین معروف هستند)،
اثربخشی آنها را تحت الشعاع قرار داده است.
در چنین شرایطی آنتی بیوتیکهای :وانکومایسین ،داپتومایسن ،کلیندامایسین یا لینزولید به عنوان جایگزین مورد استفاده قرار
میگیرند.
📚References:
.1Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 13th ed, (2018). pp:1028-1029.
.2Basic & clinical pharmacology. 14th ed, (2018). pp:800-801.
.3Rang and Dale's pharmacology. 9th ed, (2019). p:663.
@TheJoyOfPharmacology

داروهای درمان بیماریهای عفونی /داروهای ضد باکتری /داروهای موثر بر دیواره یا غشاء سلولی /بتاالکتامها/پنی سیلینها
(پنی سیلینهای ضدسودوموناس)

با توجه به محدود بودن طیف اثر آنتیبیوتیکهای خانواده پنیسیلین جی ،داروهای جدیدتر این خانواده طیف اثر گستردهتری،
بهویژه روی باکتریهای گرم منفی دارند.
*سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی بیماریزای فرصت طلب است که در صورت ضعف سیستم ایمنی ،در مجاری
ادراری ،سیستم تنفسی ،دستگاه گوارش ،خون ،بافتهای نرم ،پوست ،استخوان و مفاصل ایجاد عفونت میکند.
این باکتری یکی از عوامل اصلی ایجاد عفونتهای بیمارستانی محسوب میشود.
*پنی سیلینهای گروه ضد سودوموناس ،با هدف مقابله با این باکتری مورد استفاده قرار میگیرند.
Piperacillin
Piperacillin+Tazobactam
*از داروهای این خانواده داروی تزریقی پیپراسیلین در فهرست دارویی ایران قرار دارد.
مصرف داروهای  Ticarcillin, Mezlocillinو  Carbenicillinکه جزء همین خانواده محسوب میشوند تقریبا منسوخ شده-
است.
*پیپراسیلین عالوه بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا ،روی کلبسیال پنومونیه (عامل ذات الریه) و همینطور خانواده پروتئوس
(عامل عفونتهای ادراری) و انتروباکتر (عامل عفونتهای گوارشی) هم موثر است.
*با توجه به اینکه بعضی از باکتریها با ساخت آنزیم تخریب کننده آنتیبیوتیک (بتاالکتاماز) با آن مقابله میکنند ،معموال
پیپراسیلین را به همراه داروی تازوباکتام فرموله میکنند تا طیف اثر آن گستردهتر شود.
تازوباکتام مهار کننده آنزیم بتاالکتاماز است.

9

نشریه مراقبتهای دارویی

سال دوازدهم شماره  141مرداد ماه 1400

*پیپراسیلین عمدتا به منظور درمان عفونتهای خونی ،ذات الریه ،عفونتهای متعاقب سوختگی و عفونتهای دستگاه ادراری
که به آمپیسیلین مقاوم هستند مورد تجویز قرار میگیرد.
*به منظور مقابله با سویههای مقاوم سودوموناس آئروژینوزا ،گاهی اوقات پیپراسیلین را به همراه یک آمینوگلیکوزید (مانند
جنتامایسین) یا فلوروکینولون (مانند سیپروفلوکساسین) مورد استفاده قرار میدهند.
References:
1-Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 13th ed, (2018). pp:1029-1030.
2-Basic & clinical pharmacology. 14th ed, (2018). pp:800-801.
3-Rang and Dale's pharmacology. 9th ed, (2019). p:664 .

داروهای درمان بیماریهای عفونی /داروهای ضد باکتری /داروهای موثر بر دیواره یا غشاء سلولی /بتاالکتامها/پنی سیلینها
(عوارض جانبی)

*در مجموع پنیسیلینها عوارض جانبی بسیار کمی دارند و شاید به همین دلیل بعضیها به مصرف بیرویه آنها روی میآورند.
جدیترین عارضه جانبی پنیسیلینها ،مربوط به بیش حساسیتی به آنهاست.
واکنشهای حساسیتی به پنیسیلینها معموال میتواند به صورت سه صورت بروز نماید:
.1شوک آنافیالکتیک (افت شدید فشارخون و مرگ در بعضی افراد یا انقباض برونشها ،آسم ،درد شکمی .تهوع و استفراغ ،ضعف
شدید و اسهال)
.2بیماری سرم (نادر ،یک تا دو هفته بعد از مصرف با عالئمی مانند خارش ،کهیر ،تب ،التهاب مفاصل ،آنژیوادم و مشکالت
تنفسی)
.3انواعی از جوش پوستی
البته ضایعات دهانی ،تب ،نفریت بینابینی (یک واکنش خود ایمنی) ،ائوزینوفیلی ،کم خونی همولیتیک و سایر اختالالت خون و
واسکولیت نیز ممکن است رخ دهد.

*شوک آنافیالکتیک بسیار نادر است (در حدود  ۵صدم درصد افراد) که می تواند باعث مرگ یک هزارم درصد از مصرف کنندگان
شود.
با وجود اینکه این عارضه اغلب در اثر مصرف پنیسیلینهای تزریقی بروز میکند اما میتواند با مصرف اشکال خوراکی یا تزریق
داخل پوستی هم اتفاق بیافتد.
*کسانی که به پنیسیلینها حساسیت دارند به احتمال زیاد به سایر بتاالکتامها (سفالوسپورینها و کارباپنمها) هم حساسیت
دارند.
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*حساسیت به پنیسیلینها ممکن است حتی در صورت عدم مواجهه مستقیم با این آنتیبیوتیکها اتفاق بیافتد.
*در بعضی مواقع واکنش حساسیتی به پنیسیلینها مالیم است و حتی با ادامه مصرف دارو از بین میرود.
*در صورت بروز نشانههای حساسیت به پنیسیلین ،باید بالفاصله مصرف دارو قطع شود و برای اجتناب از واکنشهای شدید،
در آینده هم از داروهای هم خانواده بتاالکتامها پرهیز کرد.
*با وجود اینکه عالیم حساسیت به پنیسیلینها معموال بعد از قطع مصرف دارو از بین میرود ،اما ممکن است این عوارض یک
تا دو هفته یا حتی بیشتر پس از قطع مصرف ،باقی بماند.
*امروزه خوشبختانه بیشتر بیماران دارای آلرژی به پنیسیلینها را میتوان با داروهای جایگزین درمان کرد .با این حال در
صورت لزوم (به عنوان مثال :درمان آندوکاردیت انتروکوکی یا نوروسیفلیس) در بیمار مبتال به آلرژی جدی به پنیسیلین،
حساسیت زدایی میتواند با دوزهای بهتدریج افزایش یافته پنیسیلین انجام شود.
عوارض جانبی خاص اعضای خانواده پنیسیلینها:

• پنی سیلین در دوزهای باال در بیماران مبتال به نارسایی کلیوی ،میتواند باعث تشنج شود.
• مقادیر زیاد از پنیسیلینهای خوراکی ممکن است منجر به ناراحتی دستگاه گوارش ،به ویژه حالت تهوع  ،استفراغ و اسهال
شود.
• آمپیسیلین با کولیت کاذب همراه است .همچنین عفونتهای ثانویه مانند کاندیدیازیس واژن نیز ممکن است رخ دهد.
• مصرف نافسیلین با نوتروپنی و نفریت بینابینی در ارتباط است.
• اگزاسیلین میتواند باعث هپاتیت شود.
• متیسیلین معموالً باعث نفریت بینابینی میشود (و به همین دلیل دیگر استفاده نمیشود).
:References
)Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 13th ed, (2018). p:1030 .1
.-Basic & clinical pharmacology. 14th ed, (2018). pp:801 .2
Rang and Dale's pharmacology. 9th ed, (2019). p:664 .3

تازههای کرونا ویروس
**عملکرد موفق داروی مولنوپیراویر در درمان نوع خفیف کرونا

فانا :شرکت هندی هترولبز اعالم کرد که درخواست مجوز مصرف اورژانسی برای داروی کرونای مولنوپیراویر ()Molnupiravir
شرکت مرک&کو را به رگوالتور دارویی هند ارائه کردهاست
*هترو اعالم کرد که دادههای مقدماتی از یک مطالعه بالینی فاز آخر در هند نشان داد که این دارو به کاهش بستری و افزایش
سرعت بهبودی در موارد خفیف کرونا کمک کرده و ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت شده است.
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*داروی  Molnupiravirیک داروی ضدویروس ساخته شده توسط شرکتهای مرک&کو و ریجبک بایوتراپیوتیکس برای درمان
بیماران کرونای غیر بستری است
*مرک با چند شرکت ژنریکساز هندی برای تولید و انجام مطالعات بالینی این دارو توافق کرده است.
* داروی ضد ویروس مولنوپیراویر یک آنالوگ نوکلئوزیدی است که اولین بار در سال  2000برای درمان سارس و MERS

توسط شرکت داروسازی مرک پیشنهاد شد .با بروز پاندمی کووید 19در سال  2019شرکت مرک با همکاری دانشگاه اموری در
آمریکا در سال  2020مطالعات خود را برای بررسی اثربخشی این دارو در درمان کووید 19آغاز کردند .مطالعات نشان داد این
ماده یک پیش دارو( )prodrugبوده و در بدن تبدیل به فرم فعال خود یا همان  -N4هیدروکسی سیتیدین ( )NHCمیشود.
 NHCبه عنوان مهار کننده آنزیم  RNAپلیمراز وابسته به ) RNA(RdRpدر ویروس میشود .آنزیم  RdRpدر ویروسهای
 RNAدار دارای نقش مهمی در همانندسازی ماده ژنتیکی و در نهایت همانندسازی و تکثیر ویروس است ،بنابراین مهار این
آنزیم سبب توقف همانند سازی ویروس میشود .مطالعات نشان داد که فرم فعال مولنوپیراویر به عنوان سوبسترای کاذب آنزیم
 RdRpعمل کرده و سبب بروز اشتباه در برداشت نوکلئوزیدها توسط آنزیم و بروز موتاسیونهای شدید در رشته  RNAسنتز
شده ویروسی شده و به علت ایجاد  Error Catastrophو یا (اشتباه مرگبار) در سنتز ماده وراثتی ،باعث مهار همانندسازی
ویروس میشود .فاویپیراویر نیز یک داروی آنتی ویرال خوراکی است که در بدن به فرم فعال خود یعنی فاویپیراویر تری فسفات
تبدیل و مکانیسم عمل آن مشابه مولنوپیراویر بوده وموجب مهار  RdRpمی شود ،با این تفاوت که فرم فعال فاویپیراویر باعث
مهار طویل شدن رشته RNAویروس(  ) RNA Elongationمیشود و امکان حذف رشتههای کوتاه تولید شده توسط آنزیمهای
اصالح کننده ( )proofreadingدر ویروس وجود دارد.
باید توجه داشت که در حال حاضر فاویپیراویر دارای مجوز مصرف اضطراری توسط  FDAرا دارد ،ولی مولنوپیراویر فاقد این
مجوز است و تنها در استرالیا دارای مجوز مصرف مشروط است .مطالعات فاز  Iکارآزمایی بالینی این دارو برای بررسی ایمنی،
تحمل پذیری و فارماکوکینتیک دارو به طور موفقیت آمیزی انجام شده و مطالعات فازهای IIو  IIIنیز در استرالیا و هند انجام
شدهاند .مطالعات بالینی نشان داده تجویز مولنوپیراویر با دوز  800میلیگرم دو بار در روز به مدت  ۵روز از راه خوراکی (
فرمهای قرص و کپسول دارو) ،میتوانند سبب از بین رفتن ویروس SARS-CoV-2در نازوفارنکس بیماران دچار عالیم خفیف
تا متوسط کووید 19شود .بهترین زمان تحویز دارو هم  ۵تا  7روز اول ( فاز وایرال) بروز عالیم بالینی است .این دارو برای مصرف
در بیماران سرپایی و بزرگسال مجوز گرفته و در بیماران بستری و دارای فرم شدید کووید 19مجوز مصرف ندارد .برخی مطالعات
از این دارو برای پیشگیری از کووید 19نیز اشاره دارند.
البته اکنون مطالعهای در مورد مقایسه اثربخشی و عوارض جانبی دو داروی فاویپیراویر و مولنوپیراویر وجود ندارد.
در ضمن باید توجه داشت هنوز برای اظهار نظر قطعی در مورد کارآیی داروی مولنوپیراویر زود است و نیازمند انجام کارآزماییهای
مولتی سانترال وحجم بیماران بیشتری است.
****داروی ضد ویروس کرونا مجوز اضطراری گرفت.
_استرالیا داروی ضدکرونای شرکت مرک کو را تایید کرد این دارو که مولنوپیراویر نام دارد به تازگی نتیجه فاز سه آن به پایان
رسیده تاثیر  24ساعته در کاهش بار ویروس داشته و در عرض  4روز ویروس را از بدن پاکسازی میکند هند نیز به زودی
مجوز خواهد داد و آن را تولید خواهد کرد.
**سویه المبدا ویروس کرونا

تمام ویروسها هنگامی که تکثیر پیدا میکنند ،میتوانند حین انجام این کار در گونه خود جهش تولید کنند .در واقع جهش را
میتوانیم تکثیر ناموفق دو سلولی بدانیم که از سلول تقسیمشده نخست ،ایجاد شدهاند .یک سلول جهشیافته ،همسانسازی
ناموفقی از سلول نخستین است که در جهت شکلگیری جدیدتر ترمیم پیدا میکند .سلول ترمیمیافته در جریان تکامل گونهای
ضعیفتر میشود ،اما اگر بتواند به بقا و تکثیر شدن ادامه دهد ،ممکن است گونهای قدرتمندتر شکل پیدا کند.
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*المبدا یکی از آن سلولهایی است که توانسته قدرتمندتر رفتار کند البته در نبردی که با انسانها دارد.
این سویه که قبال با نام  37C.نامیده میشد ،در پرو در سال  2020برای اولین بار شناسایی و تهدیدی جدی برای دستاوردهایی
معرفی شد که در یک سال و نیم گذشته برای مقاومت در برابر کرونا تالش شده است .این ویروس تا االن باالترین نرخ مرگ و
میر را برای کشور پرو رقم زده است .در پرو  82درصد مرگهایی را که برای انواع کرونا ثبت میشود ،به خاطر این گونه
جهشیافته میشناسند.

سویه المبدا قدرت انتقال باالیی دارد و دانشمندان این گونه کرونا ویروس را مقاومترین گونه در برابر آنتیبادیها میدانند؛ چه
آنتیبادیهایی که توسط بدن افراد تولید میشود و چه آنهایی را که به وسیله واکسن در بدنها تولید میکنند.
*المبدا پروتئینی از نوع سنبله است که توانسته الگوی منحصربهفردی از هفت جهش قبلتر از خود را کسب کند.
اگرچه مرکز بهداشت عمومی انگلیس امیدوارانه اعالم میکند که هیچ مدرکی وجود ندارد که سویه المبدا شدیدتر ،بیماری تولید
کند یا اینکه در برابر واکسنهای کنونی مقاومتر باشد ،ولی این ویروس خصوصیات مشابهی یا ویروس دلتا دارد که به ما اجازه
میدهد رفتارهای ویروس المبدا را پیشبینی کنیم .رفتارهایی که تاکنون خوب نبودند؛ مثال اگر شماره سرعت سرایت در ویروس
انگلیسی یعنی همان عدد آر  1.3بوده باشد ،این عدد در ویروس نوع دلتا  8.8است که یعنی دلتا به همان نسبت مهاجمتر است،
و اگر المبدا این فاصله را با دلتا به دست بیاورد ،نگرانیها افزایش پیدا میکند.
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عالئم ویروس المبدا چیست؟

 37С.عالئمی دارد که تازگی دارند .آنگونه که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است بیماران المبدای کرونایی ،همان حداقل
یک ویژگی اصلی را دارند که تمام بیماران کرونایی دیگر هم دارند ،یعنی یا تب شدید ،یا سرفههای خشک و یا خستگی مفرط،
اما عالئمی مانند دردهای موضعی ،گلودرد ،اسهال ،ورم ملتحمه ،سردرد ،از دست دادن حس بویایی و چشایی ،بثورات پوستی یا
تغییر رنگ انگشتان و پاها نیز در آنها مشاهده میشود.
شواهد آزمایشگاهی اولیهای وجود دارد که نشان میدهد واکسیناسیون و عفونت قبلی در پیشگیری از عفونت با  1.621B.کمتر
موثر هستند .بااینحال ،این دادهها بسیار محدود و تحقیقات بیشتری نیاز است .هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد 1.621B.
سرایت بیشتری نسبت به نوع دلتا غالب دارد .مرکز بهداشت عمومی انگلستان گفت :این نوع جهشهای نگرانکننده در سایر
گونههای خطرناک دیگر از جمله سویه آفریقای جنوبی (بتا) ،سویه کنت یا انگلیسی (آلفا) و برزیل (گاما) مشاهده شده است.
میزان اثربخشی واکسنها در برابر گونه المبدا ویروس کرونا چقدر است؟

گروهی از محققان به منظور بررسی میزان اثربخشی واکسن کروناواک بر گونه المبدا ویروس کرونا مطالعه جدیدی انجام دادند.
نتایج بررسیها نشان میدهد که گونه المبدا ویروس کرونا نسبت به گونههای گاما و آلفا عفونیتر است و تأثیرات آنتی بادی
ناشی از دریافت واکسنها را خنثی میکند .نتایج مطالعه انجام شده دیگری نشان میدهد که واکسنهای  mRNAمانند واکسن
فایزر و مدرنا در برابر گونه المبدا ویروس کرونا مؤثر هستند.
تأثیر رژیم غذایی بر گونه المبدا ویروس کرونا چیست؟

متخصصان معتقدند که مهمترین سپر دفاعی در برابر گونه المبدا و عفونت ناشی از آن تغذیه و رژیم غذایی مناسب است.
همانطور که مشخص است عملکرد سیستم ایمنی بدن نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای تنفسی از جمله بیماری کووید
 19دارد که با تغذیه مناسب تقویت میشود.نتایج بررسیها نشان میدهد که بیماریهای زمینهای مانند دیابت ،بیماریهای قلبی عروقی و بیماریهای ریوی خطر ابتالء به
بیماری کووید  19-را افزایش میدهد ،کمبود مواد مغذی و ویتامینها مانند ویتامین  C ،Aو  Dباعث ضعیف شدن سیستم
ایمنی بدن و افزایش خطر ابتال به بیماریها میشود .میوهها و سبزیجات مانند پرتقال ،نارنگی ،لیمو ،کیوی ،کلم ،کلم پیچ ،فلفل
سبز و گوجه فرنگی سرشار از ویتامین  Cاست .هویج ،کدو سبز ،اسفناج ،برگ چغندر و کاهو نیز منبع خوبی از ویتامین  Aاست.
روشهای پیشگیری از آلوده شدن به گونه المبدا ویروس کرونا چیست؟

مرکز کنترل و پیشگیری از بروز بیماریها در آمریکا ( )CDCاعالم کرده است که افراد باید به منظور پیشگیری از بروز بیماری
کووید  19-اقدامات پیشگیرانه توصیه شده را رعایت کنند ،از ماسک استفاده کنند ،فاصله اجتماعی خود از دیگران را حفظ
کنند ،دستان خود را به صورت مرتب بشویند و از حضور در مکانهای شلوغ با تهویه نامناسب پرهیز کنند .عالوه بر این دریافت
واکسن کرونا یکی از مؤثرترین روشهای پیشگیری از بروز بیماری کووید  19-در نظر گرفته شده است به همین دلیل افراد باید
در زمان تعیین شده واکسن کرونا را دریافت کنند.
**سویه جدید کرونا -نوع کلمبیایی
به گزارش مرکز بهداشت عمومی انگلستان ( ،)PHEواکسنهای کووید  19-در برابر سویه جدید ویروس کرونا که در کلمبیا
یافت شده تاثیر کمتری دارند.
به نقل از یاهو ،در نوع معروف به  1.621B.عالئم فرار از پاسخ ایمنی ناشی از واکسنها یا عفونت قبلی مشاهده شده است .به
گفته رویترز ،مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماریها ،سویه  1.621Bرا بهعنوان بخشی از سویه کاپا ویروس کرونا اما نه یک
سویه از این ویروس ذکر کرده است.
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این مرکز اعالم کرد :شواهد آزمایشگاهی اولیهای وجود دارد که نشان میدهد واکسیناسیون و عفونت قبلی در پیشگیری از
عفونت با  1.621B.کمتر موثر هستند .بااینحال ،این دادهها بسیار محدود و تحقیقات بیشتری نیاز است .هیچ مدرکی وجود
ندارد که نشان دهد  1.621B.سرایت بیشتری نسبت به نوع دلتا غالب دارد.
مرکز بهداشت عمومی انگلستان گفت :این نوع جهشهای نگرانکننده در سایر گونههای خطرناک دیگر از جمله سویه آفریقای
جنوبی (بتا) ،سویه کنت یا انگلیسی (آلفا) و برزیل (گاما) مشاهده شده است.

**حقایقی درباره واکسنهای COVID-19

با عنایت به موارد طرح شده در آخرین جلسه نشست کارشناسی کشورهای مختلف با سرپرست گروه علمی سازمان جهانی
بهداشت  ، WHOدکتر  Soumya Swaminathinو برگزاری پانل تخصصی با کارشناسان از سراسر جهان در  2۵فوریه 2021
در مورد واکسنهای فعلی و سویههای جدید ویروس کرونا نتایج زیر جمعآوری شدهاست.
 .1کلیه واکسنهای تولید شده از جمله ،Novavax ،Sputnik ،Johnson & Johnson ،Moderna ،Pfizer
 Sinovac ،Sinopharm ،AstraZenecaو  Covaxinدارای  ٪100کارایی در جلوگیری از مرگ ناشی از کووید و دارای
اثربخشی بسیار باالیی در برابر کووید شدید ،اثربخشی متوسط تا باال ( )٪9۵- ٪60در برابر کووید عالمتی اما اثربخشی ضعیف
تنها در برابر بیماران بدون عالمت کووید هستند .بنابراین افراد نباید هنگام انتخاب واکسن به دنبال دادههای مربوط به کارایی
واکسن باشند.
 .2از آنجا که همه انواع واکسنها مانع از بروز نوع شدید بیماری و مرگ میشوند ،واکسیناسیون حداکثری جامعه مهم است.
اگر بخواهیم بشریت را از همهگیری کنونی نجات دهیم .بنابراین ،همه باید واکسینه شوند و دیگران را نیز به واکسیناسیون
تشویق کنند.
 .3واکسنهای قابل استفاده از راه بینی ممکن است حتی از کووید بدون عالمت نیز جلوگیری کنند زیرا باعث ایجاد آنتیبادیهای
 IgAسطحی در مخاط میشوند که زنجیره انتقال را قطع میکند و به این همه گیری پایان میدهند.
 .4واکسیناسیون  10هزار زن باردار در ایاالت متحده انجام شده است بدون اینکه هیچ عارضه جانبی اضافی تا  3ماه پیگیری
پس از آن مشاهده شود .از این رو ،خانمهای باردار میتوانند با خیال راحت واکسینه شوند.
 -۵افرادی که به مواد غذایی ،داروها ،التکس و یا واکسن ضد سم مار و عقرب حساسیت دارند میتوانند با خیال راحت واکسن
کووید استفاده کنند.
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 .6فقط افرادی که آنافیالکسی شدید نسبت به واکسنهای قبلی کووید یا غیرکوویدی دارند باید از واکسن کووید اجتناب کنند.
 -7افرادی که در گذشته به کووید مبتال شدهاند باید چهار تا شش هفته پس از بهبودی ،واکسن کووید دریافت کنند .اطالعات
جدید در حال تکمیل و جمع بندی است که ممکن است فقط به یک بار واکسن نیاز داشته باشند زیرا تیترهای آنتی بادی خنثی
کننده قوی و پاسخ قوی سلولهای  Tدر آنها حتی پس از یک بار تزریق واکسن نیز پدیدار شده است.
 -8افرادی که پالسما درمانی شدهاند باید حداقل با چهار هفته تاخیر واکسن دریافت کنند .زیرا در طی این چهار هفته
آنتیبادیهای از قبل ساخته شده در پالسمای دریافت شده از بین میروند و با این روند از خنثی سازی ویروس (پروتئین)
موجود در واکسن کرونا جلوگیری میشود.
 .9افراد مبتال به بیماری شدید که بهبود یافتهاند باید حداقل  4تا  10هفته پس از بهبودی منتظر بمانند تا هر کدام از انواع
واکسن را دریافت کنند.
 .10افراد دیابتی باید پس از مصرف غذا  /صبحانه برای واکسیناسیون مراجعه کنند.
 .11افرادی که از داروهای کورتیکواستروئید استفاده می کنند در صورت امکان به مدت شش هفته هنگام مصرف واکسن باید
دوز دارو را به کمتر از  7.۵میلیگرم در روز کاهش دهند زیرا دوزهای باالتر به عنوان سرکوب کننده سیستم ایمنی عمل
میکنند و ممکن است باعث ایجاد ایمنی الزم پس از تزریق واکسن کووید نشوند.
 .12استروئیدهای استنشاقی هنگام تزریق واکسن کووید ،ممکن است نیاز به قطع مصرف نباشد زیرا فراهمی زیستی سیستمیک
کورتیکواستروئید استنشاقی کم است.
 .13افراد مبتال به آلرژیهای بینی ،حساسیت پوستی و آسم را میتوان با خیال راحت واکسینه کرد.
 .14افرادی که از عوامل سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند متوترکسایت  methotrexateاستفاده میکنند باید دارو را از دو
هفته قبل و تا دو هفته بعد از تزریق واکسن قطع کنند.
 .1۵افرادی که از ریتوکسیماب  Rituximabبرای لنفوم غیر هوچکین و آرتریت روماتوئید استفاده میکنند باید حداقل به مدت
 4هفته پس از قطع داروها ،واکسینه شوند (دارو با اتصال به سلولهای  Bعمل میکنند).
 .16کسانی که به علت ابتال به سرطان خون تحت درمان هستند و افرادی که به آنها پیوند مغز استخوان داده شده باید حداقل
 3ماه برای دریافت واکسن صبر کنند.
 .17به کسانی که آنتیبادی مونوکلونال تزریق میشود میتوان با خیال راحت واکسن زد زیرا واکسن از ویروس زنده نیست.
 .18در کسانی که پیوند مغز استخوان یا سلول درمانی شدهاند باید تا زمانی که تعداد نوتروفیلهای مطلق آنان به حالت طبیعی
برسد از تزریق واکسن اجتناب کرد.
 .19کسانی که قصد جراحی دارند باید حداقل  2هفته قبل از آن برای محافظت موثر در برابر کووید ،واکسن بزنند.
 .20برای بیماران مبتال به بیماریهای خود ایمنی مانند  ،SLE Sjogrens Syndromeهیچ داده خاصی برای بیماری وجود
ندارد اما از نظر تئوری واکسیناسیون  ( covishieldآسترازنکا-آکسفورد) و  m RNAبعید است واکنشهای خود ایمنی را
تحریک نموده یا افزایش دهد .بنابراین توصیه به واکسیناسیون است اگرچه احتیاط بیشتری نیاز دارد.
 -21افراد مسن را باید به انجام واکسیناسیون تشویق نمود زیرا خطر مرگ و میر ناشی از کووید در آنها زیاد است.
 -22افراد مبتال به زوال عقل (دمانس) ،فلج و هرگونه اختالالت مغز و اعصاب مشابه باید واکسن بزنند زیرا احتمال دارد رفتارهای
پیشگیرانه مناسب آنها در مواجهه با کووید به درستی انجام نگردد.
 .22بیماران مزمن کلیوی که پایدار هستند ،نارسایی قلبی ،نارسایی کبدی میتوانند واکسن دریافت نمایند اما پاسخ ایمنی آنها
ممکن است ضعیف باشد.
 -23به افراد دارای نقص ایمنی ترجیحاً باید واکسن  ( Covishieldآسترازنکا-آکسفورد) داده شود زیرا دارای کدینگ وکتور
ویروسی غیرتکراری برای پروتئین اتصالی است.
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 .24افرادی که از آسپرین و کلوپیدوگرل استفاده میکنند نیازی به قطع این داروها قبل از واکسیناسیون ندارند.
 .2۵به افرادی که در حال استفاده از داروهای ضد انعقاد خون هستند میتوان با خیال راحت واکسن زد.
گزارشات تازهترى از احتمال بروز لخته خون به دنبال استفاده از واکسن آسترازنکا

پیشتر از این گزارشات حاکی بر این بودند که احتمال بروز لخته خون ( )TTSپس از دریافت واکسن آسترازنکا حدود یک در
 2۵0هزار در انگلستان (  1در  100هزار برای اتحادیه اروپا) و میزان مرگ نیز یک تا دو در میلیون باشد و به جز چند مورد
تکگیر بیشتر گزارشات مربوط به دوز اول بود که  4تا  20روز پس از تزریق حادث شدند .این آمار هنوز در سایت  WHOبه
همین صورت از  16آوریل تا بحال درج میباشد.
گزارشات جدیدتر احتمال میدهند که میزان بروز  TTSیک در  ۵۵تا  60هزار در دوز اول و یک در  600هزار در دوز دوم باشد.
قبال میزان مرگومیر ناشی از  Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopeniaیا  VITTتا  ٪80تصور
میشد اما با افزایش آمادگی و آگاهی نسبت به احتمال  TTSاکنون کمتر از  ٪20تخمین زده میشود.
طبق نتایج تحقیقات دانشگاه  MacMasterکانادا که در مجله  Natureانتشار یافت آنها علت لخته در واکسنهای حاوی وکتور
مثل آسترازنکا را تولید یک آنتیبادی نامعمول میدانند که به اجزای پالکت خون چسبیده و باعث تولید لخته و مصرف پالکت
میشوند .این آنتیبادی به یک پروتئین پالکت به نام فاکتور چهار (  )PF4میچسبد.
دانشمندان آلمانی از دانشگاه گوته فرانکفورت اعتقاد دارند پس از قرار گیری  DNAمربوط به پروتئین  Sموجود در واکسن در
داخل هسته سلول برخی از قسمتهای  DNAمربوط به اسپایک قطعه شده و موجب تولید انواع جهش یافته پروتئین  Sمیشوند
که به دلیل اختالل ساختاری قادر به چسبیدن به جدار سلول نبوده و به محیط درون بدن راه یافته و سیستم ایمنی را در جهت
ایجاد لخته خون تحریک میکنند .از این جهت واکسنهای ژنتیکی  mRNAارجحیت دارند چون هرگز وارد هسته سلول
نمیشوند.
عالئم هشداردهنده در این خصوص سردرد شدید و پایدار ،تاری دید شدید گذرا یا مداوم ،تورم پا ،اختالل و سختی تنفس ،درد
شکم و کبودی در قسمتهای بدن عالوه بر محل تزریق میباشد.
تنها ریسک فاکتور شناخته شده فعلی که در گزارشات آمده احتمال بیشتر TTSدر خانمهاست .این واکسن در آنهایی که
ترومبوسایتوپنی ناشی از هپارین یا سابقه ترومبوز سینوس وریدی مغز دارند ممنوعیت دارد .اما در افراد با سابقه افزایش انعقاد
هنوز قابل استفاده است چون مکانیسم آن متفاوت است.
نهاد مشاورهای ATAGIدر استرالیا احتمال بروز  TTSدر دوز اول
سن
 >۵0سال
 ۵0تا ۵9
 60تا 69
 70تا 79
 +80سال

را براساس سن در اینگونه محاسبه کرده است)Jun/2021) :

میزان  TTSدر هر 100هزار
1/ 3
7 /2
4 /1
8/ 1
9/ 1

چون میزان بیماری شدید ( )criticalو بستری  ICUو مرگ و میر ناشی از خود بیماری کووید 19در جوانان کمتر و یا نزدیک
به این آمار است بسیاری از کشورها ترجیح دادند که آسترازنکا را به افراد زیر  30سال (در انگلستان که بعدا به زیر  40سال
تعمیم یافت) و یا حتی زیر  ۵0تا  60سال (مثال خود استرالیا) پیشنهاد نکنند .البته همین گروه مشاورهای واکسیناسیون در
استرالیا پیشنهاد نمودند که اگر هر کسی با دوز اول آسترازنکا مشکل نداشت میتواند دوز دوم را هم آسترازنکا بگیرد.
نتیجه میگیریم برای پیشنهاد آسترازنکا به افراد بهتر است گروه سنی جوانتر را مشمول نکنیم و دستگاه مسئول یک طیف
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سنی را برای آن اعالم نماید و از دریافتکنندگان آسترازنکا سوابق ترومبوسیتوپنی و یا لخته ورید سینوسی پرسیده شود .ضمنا
باید از طریق دادن یک پمفلت ،عالئم هشدار دهنده لخته به دریافت کننده واکسن آموزش داده شود.
از طرفی توجه کنیم که همه واکسنها به درجاتی عوارض و گاهی عوارض وخیم دارند اما هنوز از نظر مراجع معتبر جهانی فواید
آنها در این پاندمی مخوف بیش از مضراتشان است هرچند دستگاههای مسئول واکسیناسیون باید نسبت به عوارض خطرناک
واکسن آمادگی داشته و برنامهریزی برای سن و یا شرایط دیگر طبی انجام دهند و این را به بصورت عامه فهم و شفاف به اطالع
مردم برسانند.
دکتر حسن رودگری-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در حال حاضرآزمایش آنتیبادی برای ارزیابی ایمنی پس از تزریق واکسن توصیه نمیشود.
(بخش ارتباطات ایمنی )FDA
Antibody Testing Is Not Currently Recommended to Assess Immunity After COVID-19 Vaccination:
FDA Safety Communication
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده  FDAبه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی عمومی یادآوری میکند که نتایج

آزمایشات آنتی بادی  SARS-COV-2مجاز در حال حاضر نباید برای ارزیابی سطح ایمنی یا محافظت از کووید 19-در هر
زمان از فرد استفاده شود ،و به خصوص بعد از اینکه فرد واکسیناسیون کووید 19-را دریافت کرد.
البته میتوان از نتیجه آزمایش مثبت آنتیبادی برای شناسایی افرادی که احتماال قبال دارای عفونت  SARS-COV-2بودهاند،
استفاده کرد ،تحقیقات بیشتری در مورد افرادی که واکسن گووید 19-دریافت کردهاند ،مورد نیاز است .آزمایشات مجاز آنتیبادی
 SARS-COV-2در حال حاضر ارزیابی نشدهاست تا سطح حفاظت حاصل از پاسخ ایمنی به واکسیناسیون کووید 19-را ارزیابی
کند .اگر نتایج آزمایش آنتی بادی به اشتباه تفسیر شود ،این خطر احتمالی وجود دارد که افراد ممکن است اقدامات احتیاطی
کمتری در برابر قرار گرفتن در معرض  SARS-COV-2انجام دهند .برداشتن اقدامات کمتر برای محافظت در برابر SARS-
 COV-2میتواند خطر ابتال به عفونت SARS-COV-2

را افزایش دهد و منجر به گسترش بیشتر  SARS-COV-2شود.

 FDAاطالعات و توصیههای اضافی را در مورد استفاده از آزمایشهای آنتیبادی در افرادی که واکسیناسیون کووید 19-دریافت
کردهاند ،به مردم و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ارائه خواهد داد.
توصیههایی برای افرادی که آزمایش آنتیبادی  SARS-COV-2را انجام دادهاند یا ممکن است انجام دهند.
توجه داشته باشید انجام آزمایشهای آنتیبادی  SARS-COV-2به ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی کمک میکند تا
تشخیص دهند کسی دارای آنتیبادی بر علیه  ، SARS-COV-2دارد یا خیر SARS-COV-2( .ویروسی است که باعث
کووید 19-میشود و در صورت وجود آنتیبادی نشان دهنده ابتال قبلی به ویروس است ).با این حال ،برای درک معنای آزمایش
آنتیبادی مثبت یا منفی؛ از جمله در افرادی که واکسن کووید 19-دریافت کردهاند ،و وجود آنتیبادی در افرادی که در معرض
این بیماری قرار گرفتهاند و  SARS-COV-2دارند ....و واکسینه نشدهاند ،تحقیقات بیشتری الزم است.
اگر شما واکسینه نشدهاید:

توجه داشتهباشید که نتیجه مثبت آزمایش آنتیبادی به معنای داشتن مقدار مشخصی از ایمنی یا محافظت در برابر عفونت
 SARS-COV-2نیست .اگر درآزمایش آنتیبادی  SARS-COV-2نتیجه مثبت داشتهباشید ،به این معنی است که احتماال
قبال به ویروس  SARS-COV-2آلوده شده باشید .الزم است با ارائه دهنده خدمات بهداشتی در مورد معنی نتایج آزمایش آنتیبادی

 SARS-COV-2صحبت کنید.
اگر واکسن کووید 19-دریافت کردهاید:

در این رابطه به توصیههای  ( CDCمرکز کنترل و پیشگیری از بیماری) برای افراد کامال واکسینه شده توجه کنید.
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توجه داشته باشید که اگر در آزمایش آنتیبادی  SARS-COV-2نتیجه مثبت داشته باشید ،ممکن است قبال به SARS-

 COV-2آلوده شدهباشید .واکسیناسیون کووید 19-همچنین ممکن است در بعضی از آزمایشات نه همه آزمایشهای آنتیبادی
نتیجه مثبت داشته باشد .شما نباید نتایج آزمایش آنتیبادی  SARS-COV-2خود را به عنوان نشانه سطح خاصی از ایمنی یا
محافظت در برابر عفونت  SARS-COV-2تفسیر کنید.
ترجمه :دکتر ضیاالدین عالم زاده -دانشکده داروسازی اهواز

چند نکته در مورد دلتا کووید
*دلتا کووید بشدت مسری هست و در محیطهای کاری و خانوادگی بسرعت منتشر میشود .و بشکل کالسترهای خانوادگی،
فامیلی و حتی اداری بروز میکند و درعمل ممکن است در یک خانواده همه افراد با تقدم و تاخر مبتال شوند .بنابراین بیعالمت
بودن را بهتراست به معنی مصون بودن تصور نکنیم و شاید بهتر باشد با داروهای ساده و کم عارضه پروفیالکسی داشته باشیم.
*دلتا کووید در صورت  early treatmentقابل کنترل هست .ترجیحاً بهتراست از درمان ترکیبی استفاده کنیم .نتایج بهتری
دارد.
ولی آزیترومایسین تاًثیری بر روی دلتا کووید ندارد و اضافه کردن آزیترومایسین به سایر داروها مثل ( HCQهیدروکسی-
کلروکین) ,سووداک (داکالتاسویر و سوفوسبویر) و یا فاویپیراویر یا رمدسیویر ،فقط تداخالت دارویی و شانس بروز عوارض قلبی
و آریتمی را افزایش میدهد.
در ترکیب با سووداک یا فاویپیراویر و یا رمدسیویر ، HCQ ،مصرف نشود .اثر داروهای آنتیوایرال کاهش مییابد.
داروهای سووداک و فاویپیراویر و رمدسیویر با هم استفاده نشود با هم تداخل دارند و عوارض دارویی افزایش مییابد .
داکسیسیکلین را میتوان در ترکیب با  HCQدر بیماران با ریسک پایین و در  72ساعت اول بیماری تجویز کرد.
به ترکیبات داروها میتوان برمهگزین اضافه کرد.
به ترکیبات داروها میتوان مونته لوکاست اضافه کرد .مونته لوکاست اثرات آنتیوایرال و آنتیاینفالماتور در کووید دارد.
ولی در مورد مونتهلوکاست حتماً به سوابق افسردگی ،میل به خودکشی ،کابوس شبانه و بیماری چرج اشتراس( یک بیماری
نادر آلرژیک) ،توجه شود.
**در بیماران هایپوکسیک که در انتظار بستری هستند میتوان برای خریدن زمان  ،از دگزا (  ) mg24-8استفاده کرد.
در بیماران دریافت کننده رمدسیدیر بشکل سرپایی هم در صورتیکه درگیری ریه بیشتر باشد و هایپوکسی بیشتری داشته باشد
با تجویز دوز باالتر دگزامتازون (  mg 24-16روزانه ) میتوان سیر بهبودی را سرعت بخشید و احتمال بستری را کاهش داد.
*ویتامین  B12اثرات آنتی وایرال دارد و همچنین در کاهش  ( brain fogکمبود حافظه وتیرگی شعور) و دلیریوم و بهبود
حافظه بیماران موًثر است.
*آسپیرین بهتر است حتی در بیماران خفیف و متوسط هم استفاده شود.
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*در بیمارانی که درگیری  airwayو در معاینه ویزینگ و رونکای( -rhonchi&wheezeصدای اضافه ریه با اوج بلند و کوتاه)
دارند اضافه کردن برونکودیالتور به دگزامتازون در کنار سایر داروها تاًثیر زیادی در بهبود اکسیژنیشن و عالئم تنفسی دارد.
*تجویز منیزیوم عالوه بر کاهش واکنشهای التهابی  ،در کاهش دردها و کرمپ عضالنی ،کاهش آریتمی و همچنین کاهش
آضطراب بیماران کمک کننده هست.
*فاز  2در دلتا کووید طوالنیتر از واریانتهای قبلی هست .بنابراین اورلپ وایرال -التهابی طوالنیتری دارند و حتی در هفته
سوم هم تجویز آنتی وایرال در کنار داروهای ضدالتهابی کمک کننده است.
*فاز  2و فاز  3ممکن است در دلتا کووید کریزها و فلیرهای مکرر داشته باشد و فلکچوئیشن( نوسان) عالئم زیادی ببینیم.
بنابراین قطع سریع داروها و کاهش سریع کورتون و اطمینان بخشی به بیمار ممکن است دردسرساز باشد.
*زمان شیدینگ ویروس در دلتا کووید طوالنی هست  .و لود ویروس هم معموالً باالتر از واریانتهای قبلی هست .زمان شیدینگ
ممکن است تا  3هفته هم طول بکشد.
و در افراد چاق و  BMIباال ،افراد مسن ،ضعف سیستم ایمنی ،کموتراپی و بدخیمی و همچنین کوموربیدیتیهای( اختالالت
روانی) دیگر ،زمان شیدینگ طوالنیتر هم میشود.

واکسن کووید  ( 19کوویران برکت )
واکسن کوویران برکت ،واکسن ضد کووید 19 -از نوع ذره ویروسی کشته شده به شکل مایع سوسپانسیون است که هر دوز آن
حاوی  ۵میکروگرم آنتی ژن غیرفعال شده میباشد  .واکسن کوویران برکت توسط شرکت شفا فارمد در ویالهای تک دوز و
مولتی دوز عرضه میگردد .در تهیه واکسن کوویران برکت ،ویروس عامل بیماری کووید 19 -در سلولهای  Veroکشت داده
شد و پس از غیرفعال سازی ،خالصسازی ،سپس با ادجوانت آلومینیوم هیدروکسید فرموله شده است .این واکسن طبق الزامات
سازمان بهداشت جهانی (  ) WHOتولید و مورد آزمایش قرار گرفته است .واکسن پس از تجویز به بدن با تحریک سیستم ایمنی
بدن باعث القای آنتیبادی و همچنین ایمنی سلولی علیه ویروس  SARS COV-2عامل بیماری کووید  19میگردد.
محتوای واکسن :

هر دوز واکسن کوویران برکت دارای مواد موثره و مواد افزودنی و بافر به عنوان حالل به شرح جدول ذیل میباشد:
محتویات یک دوز

مقدار

نقش و کاربرد در واکسن

ویروس غیرفعال خالص شده

μg ۵

ماده موثره و فعال کننده سیستم ایمنی بدن

آلومینیوم هیدروکسید

μg 2۵0

کمک کننده برای تحریک سیستم ایمنی

بافر فسفات

qs

حالل

شکل دارویی :

واکسن کوویران برکت به صورت سوسپانسیون استریل برای تزریق داخل عضالنی تهیه شدهاست .واکسن به صورت تک دوز و
ده دوز تولید و عرضه میشود.
موارد مصرف :
واکسن کوویران برکت سبب ایجاد ایمنی در برابر بیماری کووید 19 -میشود .این واکسن با ایجاد پاسخهای قوی و پایدار،
سیستم ایمنی را تقویت ،و منجر به تولید آنتیبادی در بدن میشود  .ممکن است اثربخشی آن در افراد سالمند و یا افراد دارای
ضعف ایمنی کمتر از افراد سالم باشد .واکسن در دو نوبت به فاصله  4هفته تجویز شود و از حدود  2الی  6هفته بعد از دریافت
نوبت دوم واکسن ،بهترین پاسخ ایمنی در بدن ایجاد میشود ولی طول مدت محافظت این واکسن همانند سایر واکسنهای
کووید 19 -هنوز مشخص نیست و مطالعات همچنان ادامه دارد  .این محصول در افراد  18سال به باال از نظر ایمنیزائی و
بیضرری مورد آزمون قرار گرفته و در این سنین قابل استفاده است.
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میزان و نحوه مصرف :

به منظور ایمن سازی تمام ردههای سنی (در حال حاضر افراد  18سال به باال) توصیه میشود که دو دوز واکسن به فاصله چهار
هفته تجویز شود .هر دوز واکسن میزان نیم میلیلیتر به صورت داخل عضالنی تزریق میگردد.
واکسن کوویران برکت باید فقط به صورت عضالنی (عضله دلتوئید) تزریق شود و نباید به صورت زیر جلدی یا داخل وریدی مورد
استفاده قرار گیرد .بهتر است تزریق در بخش خارجی عضله بازو و در دست غیر غالب فرد گیرنده واکسن انجام شود.
برای تمام ردههای سنی باالتر از  18سال ،یک دوز معادل  0 / ۵میلی لیتر میباشد .نوع واکسن در تزریق نوبت اول و دوم کامال
یکسان است و تفاوتی ندارد.
واکسن کوویران برکت نباید قبل از تزریق با هیچ واکسن یا داروی دیگری مخلوط گردد.
با توجه به اینکه تاکنون مطالعات کافی برای مصرف این واکسن برای سنین زیر  18و زنان باردار و شیرده انجام نشده است ،لذا
اطالعات کافی در این خصوص در دسترس نمیباشد.
آماده سازی برای تزریق:

ویال واکسن کوویران برکت قبل از مصرف به آرامی تکان داده شود تا سوسپانسیون یکنواختی (هموژن) بدست آید .در مرحله
تزریق واکسن تک دوز از دو نیدل 21 ،و  2۵و سرنگ انسولین استفاده شود .نیدل  21برای کشیدن واکسن از داخل ویال و
نیدل  2۵برای تزریق کاربرد دارد .برای اینکه تمام محتویات داخل ویال خارج شود باید هنگام کشیدن واکسن از داخل ویال،
نوک نیدل به دیوارهی ویال چسبیده باشد ( 0 / ۵میلی لیتر باید کشیده شود(سپس نیدل  2۵جایگزین نیدل  21گردد .همچنین
برای تزریق و کشیدن واکسن ده دوز  ،از نیدل  2۵استفاده شود .محل تزریق توسط پد الکلی ضدعفونی ،و تزریق انجام گیرد.
موارد منع مصرف :

بر اساس مطالعات انجام شده ،واکسن باید در افراد هجده سال به باال استفاده شود و نباید در افراد زیر  18سال استفاده گردد.
با توجه به محدود بودن اطالعات موجود ،تزریق این واکسن در زمان ابتال به بیماری کرونا و بروز عالئم بیماری (تست مثبت
پیسی آر ،تب ،لرز  ،درد شکم ،اسهال )...،تا زمان بهبودی توصیه نمیشود ،حداقل  4هفته بین تست مثبت پی سی آر و تجویز
واکسن فاصله باشد و ترجیحا بیمار دو هفته بدون عالمت باشد .بیماران دچار هموفیلی ،بیمار دچار افت پالکت و بیمارانی که
تحت درمان با داروهای ضد لخته خون(وارفارین ،دابیگاتران ،ریواروکسابان ،انوکساپارین ،دالتپارین و هپارین) ممکن است بعداز
تزریق واکسن دچار خونریزی زیر پوستی شوند .در این بیماران توصیه میشود قبل از تجویز واکسن با پزشک معالج خود درمورد
دریافت یا عدم دریافت واکسن مشورت صورت گیرد.
چنانچه بعد از تزریق دوز اول واکسن ،عالئم و حساسیتهای شدید ( مثل تب شدید باالی  39درجه و تشنج ،واکنشهای
حساسیتی شدید و یا آنافیالکسی) بهوجود آمد ،باید ضمن مشورت با پزشک از تزریق دوز دوم این واکسن خودداری شود.
هشدارها :

 با توجه به گردش گسترده ویروس در جامعه ،پس از واکسیناسیون ،همچنان پروتکلهای بهداشتی و مراقبتی کامال" رعایتشود.
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 ماندگاری ایمنی حاصل از تزریق واکسن کوویران برکت تا شش ماه به اثبات رسیده و مطالعات ،برای تعیین حداکثر دوره دوامایمنی همچنان ادامه دارد.
 تزریق زیر جلدی و یا داخل عروقی اکیدا ممنوع است . تزریق واکسن باید در مراکزی صورت گیرد که داروهای درمان شوک آنافیالکسی (مانند اپینفرین)برای درمان واقعه احتمالیدر دسترس باشند.
 افراد دریافت کننده واکسن باید تا  1۵دقیقه بعد از تزریق در دسترس بوده ،و در مرکز بمانند . افرادی که هنگام مراجعه برای واکسیناسیون تب باال و یا عالئم سرماخوردگی دارند ،توصیه میشود که از واکسیناسیون تا رفععالئم فوق خودداری نمایند.
احتیاطات :

 در مورد استفاده از ویالهای ده دوزی ،برای هر فرد از سرنگ استریل مجزا استفاده شود. در صورت مشاهده اختالالت انعقادی و یا کاهش پالکتهای خون درمحل تزریق ،بایستی جوانب احتیاط رعایت شود. افراد با ضعف سیستم ایمنی و یا افراد دریافت کننده داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی ( مانند بیماران سرطانی که درحال شیمی درمانی هستند ( ممکن است با کاهش پاسخ سیستم ایمنی نسبت به واکسن مواجه شوند .در افراد با ضعف مزمن
سیستم ایمنی ،واکسیناسیون توصیه میشود ،هرچند ممکن است پاسخ ایمنی کمتر از میزان مورد انتظار باشد .
تداخالت دارویی :

استفاده از کلروکین ،کورتیکواستروئیدها و مسکنها ممکن است باعث کاهش پاسخ آنتیبادی و کاهش اثر بخشی واکسن شوند.
درموارد صرع کنترل نشده یا بیماریهای عصبی پیشرونده ،تداخل دارویی واکسن با سا یر داروها مورد بررسی قرار نگرفته است.
عوارض جانبی :

بر اساس مطالعات بالینی انجام شده ،عوارض واکسن نوبت اول یا دوم عموما " خفیف و متوسط بوده و ظرف حدود یک تا دو
روز برطرف میشوند  .شایعترین عوارض ،ایجاد حالت شبه آنفلوانزای خفیف (تب ،لرز ،دردهای عضالنی و مفصلی ،گلودرد،
احتقان و آبریزش بینی ،ضعف ،احساس ناخوشی و سردرد) و یا عوارض موضعی مانند درد و تورم و قرمزی محل تزریق هستند.
عوارض ذکر شده عموما" بدون نیاز به مصرف دارو بهبود مییابند ولی میتوان به منظور تسریع در تسکین درد و تب از
مسکنهایی از قبیل استامینوفن و یا ضد التهابی غیراستروئیدی استفاده کرد.
تا کنون هیچ گونه عارضه شدیدی در مطالعات بالینی گزارش نشده است.
نگهداری و حمل و نقل :

واکسن کوویران برکت بایستی در یخچال و در محدوده دمایی  2تا  8درجه سانتیگراد نگهداری و یا حمل شود .واکسن باید از
یخزدگی محافظت شود .در صورت مشاهده یخزدگی در محتوای واکسن ،از مصرف آن خودداری گردد .پس از باز کردن ویالهای
 10دوزی باید حداکثر در مدت زمان  8ساعت مصرف شد و تا آن زمان باید در دمای  2تا  8درجه سانتی گراد نگهداری شود.
محتویات باقیمانده در ویال پس از این زمان باید دور ریخته شود.
منبع :بروشور شرکت گروه صنایع شفا فارمد ایران ،البرز ،کیلومتر  10اتوبان کرج -قزوین
زمان آخرین ویرایش بروشور1400 / 04 / 07 :

تازههای پزشکی
**درمان آنتیبیوتیکی برای پنومونی در کودکان
 :Journal Watchافزودن ماکرولید به آنتیبیوتیک بتا-الکتام در درمان پنومونی اکتسابی از جامعه ،مزیتی ندارد.
محققان در بررسیهای خود نشان دادند کودکان مبتال به پنومونی اکتسابی از جامعه که در بیمارستان بستری شده و بهطور
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تجربی با آنتیبیوتیکها درمان میشوند ،در نهایت ارگانیسم مسبب بیماری آنها بهندرت شناسایی میشود .آنتیبیوتیکهای بتا-
الکتام برای پوشش پاتوژنهای شایع باکتریال توصیه میشود ،به خصوص استرپتوکوک پنومونیه ،اما علیه باکتریهای غیرتیپیک
مانند مایکوپالسما پنومونیه و کالمیدوفیال پنومونیه تاثیری ندارد .برای مقایسه اثر بخشی مونوتراپی مونوتراپی بتا-الکتام و بتا-
الکتام در ترکیب با یک ماکرولید در این شرایط ،محققان بهطور آیندهنگر پیامدهای بیش از  1400کودک بستری شده را بررسی
کردند که پنومونی آنها در  3بیمارستان کودکان در آمریکا با رادیوگرافی تایید شده بود .در حدود  70درصد کودکان مونوتراپی
بتا-الکتام و  30درصد نیز ترکیب بتا-الکتام و ماکرولید را دریافت کردند.
در  74درصد کودکان ،یک ویروس بهعنوان مسبب بیماری شناخته شد و در  ۵درصد نیز هم عامل ویروسی و هم عامل باکتریال
تشخیص گذاشته شد .در  9درصد کودکان بیمار نیز یک باکتریوم آتیپیکال به عنوان عامل پاتوژن ،شناسایی شد (9۵درصد آنها
مایکوباکتریوم پنومونیه بود) .در آنالیز چند متغیره ،طول مدت بستری در بیمارستان بین گروهها مشابه هم بودند و این موضوع
در یک سابکوهورت از بیماران که  propensity-matchedشده بودند ،تایید شد .در این مطالعه 4 ،گروه از کودکان بیشتر
احتمال داشت که از پوشش ماکرولیدها بهره ببرند (سن  ۵سال یا بیشتر ،باکتری آتیپیکال ،بستری در بخش مراقبتهای ویژه
و ویزینگ حاد) .همچنین تفاوتی میان مونوتراپی و درمان ترکیبی در میزان بستری کودکان بیمار در بخش مراقبتهای ویژه یا
بستری مجدد در بیمارستان وجود نداشت.
بحث و تفسیر

این نتایج به شواهد روزافزونی که وجود دارد ،میافزاید و پیشنهاد میکند که مزایای آنتیبیوتیکهای ماکرولید ،حتی در پنومونی
آتیپیکال اثبات شده ،محدود است .همچنین ،تقریبا سه چهارم کودکان در این مطالعه با یک عامل ویروسی مبتال به پنومونی
شده بودند و این سئوال را برمیانگیزد که آیا آنتیبیوتیکها ،چه مونوتراپی و چه درمان ترکیبی ،برای درمان کودکان مبتال به
پنومونی ،بیش از اندازه تجویز میشوند؟ در سرمقالهای که همراه با این مقاله منتشر شده ،نویسنده ما را به دوباره در نظر گرفتن
درمان روتین با ماکرولیدها برای کودکان مبتال به پنومونی دعوت میکند ،در حالی که تصدیق میکند ما هنوز نمیدانیم آیا
ماکرولیدها واقعا مزیتی دارند یا خیر .این مطالعه یافتههایی را به دست آورده که شاید پاسخ این سئوال خیر باشد.
**یک درمان جدید برای توبرکلوزیس
 :Journal watchمحققان در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدهاند که ترکیبی از یک سفالوسپورین (سفتازیدیم
 )ceftazidimeو یک مهارکننده بتا-الکتاماز (اویباکتام  )avibactamاثر باکتریوسیدال باالیی علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
در آزمایشگاه دارد.

ظهور گونههایی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که مقاومت باالیی به دارو نشان میدهند ،نیاز جدی را به ترکیبات آنتیمیکروبیال
جدید نشان میدهند تا بیماران مبتال به  TBدرمان شوند .به تازگی ،محققان در آمریکا و آفریقای جنوبی نشان دادهاند که
داروی سفالوسپورینی سفتازیدیم به عالوه اویباکتام ،ترکیبی که اخیرا توسط سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان موارد
عفونتهای راه ادراری و داخل شکمی پیچیده و عارضهدار تایید شده ،میتواند تاثیر خوبی علیه  TBداشته باشد.
محققان همه آنتیباکتریالهای کنونی را که غلظتهای باالی داخل ریوی ایجاد میکنند ،شناسایی کرده و آنها را برای فعالیت
بالقوه علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس غربال کردند .هرچند نه سفتازیدیم و نه اویباکتام بهتنهایی فعالیت باکتریوسیدالی از خود
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نشان ندادند ،ترکیب این دو با هم علیه گونههای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آزمایشگاه بسیار باکتریوسیدال بودند ،یا در log-

 phaseرشد در محیط کشت یا داخل سلولی در مونوسیتهای گرفته شده از انسان .فعالیت باکتریوسیدالی این دو آنتیبیوتیک
با هم ،از فعالیت پیرازینامید و ایزونیازید با هم ،بیشتر بود و اغلب گونههای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با مقاومت بسیار باال که
از آفریقای جنوبی به دست آمدند ،به این ترکیب حساسیت نشان دادند.
اثرات باکتریوسیدالی با استفاده از مدل سیستم  hollow fiberکه فارماکوکینتیکهای سفتازیدیم به عالوه اویباکتام را تزاید
میدهد ،دو برابر میشود .مایکوباکتریومهای مقاوم به سفتازیدیم به عالوه اویباکتام که جدا شدند ،توانستند القا شده و توالییابی
ژنهای آنها نشان داد که موتاسیونهای مقاومت به طور اولیه ژنهای کد کننده پروتئین باند شونده به پنیسیلین را به نام
 ponA1درگیر میکند .این پروتئین با شکلگیری دوباره دیواره سلولی مرتبط است.
مطالعات بیشتر در زمینه مونوسیتهای گرفته شده از انسان که با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس آلوده شده بودند و با ترکیب
سفتازیدیم بهعالوه اویباکتام مواجهه داده شدند ،نشان داد غلظتهای داخل سلولی هر دو آنتیبیوتیک از غلظتهای خارج سلولی
آنها بیشتر است.
توضیح و تفسیر

این یافتهها نشان میدهند که ترکیب سفتازیدیم به عالوه اویباکتام ،احتماال عامل دارویی جدیدی برای درمان بیماران مبتال به
TBخواهد بود .شاید آنچه مهمتر است ،آنکه این کار نشان میدهد زمانی که  ،Blacیک ژن تنها که مایکوباکتریوم بتاالماکتاز را
رمز گذاری میکند ،مهار شود ،یک سفالوسپورین میتواند علیه پاتوژن فعالیت کند .به عبارت دیگر،ترکیبهای دیگر مهار کننده
بتا-الکتاماز ،بتا-الکتام ممکن است علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس اثر بخش باشد.

چند نکته کاربردی
دوز صحیح قطره استامینوفن
*قطرههای استامینوفن موجود در بازار دارویی ایران به دو شکل میباشند یا بصورت سوسپانسیون ( مانند پاراکید) و یا قطرههای
ساده ،لذا تجویز به صورت دوبرابر وزن طفل در هر دوز با توجه به اینکه هر سیسی از سوسپانسیون معادل  10قطره میباشد
منجر به تجاوز از ماکزیمم دوز روزانه و افزایش احتمال بروز عوارض دارویی میشود.

در م ورد قطره پاراکید اگر بخواهیم دوز را بصورت قطره تجویز کنیم ،در هر دوز به عدد وزن بیمار قطره تجویز میکنیم ،هر چند
همانطور که در ابتدا توضیح دادیم با توجه به تنوع شرکتهای تولید کننده و ثابت نبودن این عدد و احتمال اشتباهات بعدی
والدین در تنظیم دوز و استفاده از همین تعداد قطره برای همه شرکتها ،تمایل برای استفاده از واحد قطره نداریم .
همچنین با همین تناسب باال میتوانیم بگوییم برای شرکتهایی که هر میلیلیترشان معادل  20قطره است ،فرمول دو برابر وزن
میتواند درست باشد.
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آهن لیپوزومال
راه حلی برای عوارض مکمل آهن

کمخونی یک مشکل جهانی است که حدود یک سوم جمعیت را تحت تاثیر قرار میدهد .این عارضه در همه مراحل زندگی
ممکن است اتفاق بیفتد :کودکان  0تا  ۵سال ،زنان در سنین بارداری و زنان باردار افرادی هستند که بیش از سایرین در معرض
خطراند .براساس آمار سازمان بهداشت جهانی نیمی از موارد کمخونی مربوط به فقر آهن میباشد .عوامل خطر اصلی برای
کمخونی فقر آهن ،دریافت کم آهن ،از دست دادن خون و سوءجذب هستند.
بهعالوه بیماریهای مزمنی همچون نارسایی مزمن کلیه ( ،)CKDنارسایی مزمن قلب ،سرطان و بیماری التهابی روده ()IBD
نیز با کمخونی فقر آهن در ارتباطاند .مکملیاری با آهن اولین استراتژی برای درمان فقر آهن میباشد ،هرچند با عوارضی
همچون زیست دسترسی پایین در بدن ،جذب کم و عدم تحمل گوارشی همراه است .مکملهای آهن به دو فرم آهن تزریقی و
آهن خوراکی هستند ،که مکمل خوراکی آهن نیز اشکال مختلفی از جمله قطره ،شربت ،کپسول و قرص دارند.
آهن لیپوزومال ،آهن فریک پیروفسفات پوشیده شده در یک غشای فسفولیپیدی ،نسل جدیدی است که زیست دسترسی ،جذب
باال و عوارض گوارشی کمتری دارد .لپیوزومها یک ساختار کروی دو الیهای فسفولیپیدی مشابه غشای سلولی انسانها هستند
که با محصور کردن داروها درونشان (انکپسوالسیون) ،آنها را به نقاط مختلف بدن انتقال میدهند .سیستم انتقال داروها به
کمک لیپوزومها نقش مهمی در بهبود اثرات درمانی دارد .لیپوزومها سمیت دارو را کاهش و ایمنی و اثربخشی آن را افزایش
میدهد.

مزیتهای آهن لیپوزومال

محفظه لیپوزومی به آهن اجازه میدهد که از محیط اسیدی معده عبور کرده و بدون تخریب یا غیر فعال شدن ،در روده جذب
شود .میکرونیزاسیون سایز ذرات را کاهش میدهد ،بنابراین با افزایش انحالل ،زیست دسترسی افزایش یافته ،جذب بهتر شده و
آسیب اکسیداتیو و عوارض جانبی نیز به حداقل میرسد .دو الیه لیپیدی آهن لیپوزومال به مولکول پایداری میدهد و باعث
میشود که محتویات آن به آرامی آزاد شود .آزاد شدن تدریجی به جذب بهتر آهن کمک میکند .بهعالوه این تکنولوژی از تماس
مستقیم آهن با موکوس رودهای جلوگیری کرده و به همین دلیل تحمل پذیری آن را افزایش میدهد.
به صورت کلی مکملیاری با آهن باعث حالت تهوع ،استفراغ ،ناراحتیهای اپیگاستریک ،احساس سنگینی و عدم تحمل گوارشی
میشود .در حالیکه مکملیاری با آهن لیپوزومال نسبت به سایر اشکال آهن قابل تحملتر است و عوارض گوارشی کمی دارد یا
اصال بدون عارضه است .بعالوه طعم فلزی مکملهای آهن بسیاری از افراد را آزار میدهد .خو.شبختانه آهن لیپوزومال فاقد این
طعم فلزی است و بهتر تحمل میشود .ایمنی آهن لیپوزومال نیز توسط سازمان غذا و داروی آمریکا ()FDAتایید شده است.
مجموعه این عوامل باعث میشود که مکملیاری با آهن لیپوزومال منجر به افزایش جذب ،زیست دسترسی و کاهش عوارض
گوارشی شود .به همین دالیل مکملهای حاوی آهن لیپوزومال جایگزین مناسبی برای افرادی که به مکملیاری خوراکی یا
تزریقی آهن نیاز دارند و یا افرادی که آهن را به خوبی جذب نمیکنند تبدیل کرده است.
آهن لیپوزومال در چه بیماریهایی قابل استفاده است؟

استفاده از آهن لیپوزومال در همه افراد و در هر گروه سنی که نیاز به مکمل آهن دارند قابل استفاده است .در ادامه به بیماریهایی
اشاره میکنیم که منجر به کمخونی میشوند اما دریافت مکملهای خوراکی آهن در این افراد بهدلیل جذب پایین و عوارض

25

نشریه مراقبتهای دارویی

سال دوازدهم شماره  141مرداد ماه 1400

گوارشی باال ،معموال با مشکل روبروست .در این بیماران جایگزینی با آهن لیپوزومال میتواند بسیار کمک کننده باشد:
کمخونی مرتبط با بیماری مزمن کلیه:

کمبود آهن یکی از دالیل کمخونی در افراد غیر دیالیزی مبتال به بیماری مزمن کلیه است .بحثهای زیادی در رابطه با روش
مطلوب تجویز آهن در این افراد وجود دارد .علیرغم فواید آهن خوراکی که شامل هزینه کم و مصرف آسان است ،اما جذب کم
گوارشی و عوارض جانبی زیاد از معضالت مصرف مکمل آهن خوراکی در این بیماران میباشد .از طرفی آهن تزریقی ممکن است
باعث تسریع در آسیب کبدی شود ،به علت دسترسی به منابع باالی آهن ،ریسک عفونتهای ناشی از باکتریها را افزایش داده
و باعث آسیبهای قلبی -عروقی شود .مطالعات نشان میدهند آهن لیپوزومال میتواند جایگزین مناسبی برای آهن تزریقی در
افراد مبتال به بیماری مزمن کلیه باشد و ایمنتر و اثربخشتر نیز هست .در مقایسه با دیگر اشکال آهن خوراکی نیز ،آهن
لیپوزومال جایگزین مناسبی برای افرد غیردیالیزی مبتال به بیماری مزمن کلیه است.
افراد مبتال به بیماری التهابی روده:

کمخونی در بسیاری از مبتالیان به بیماریهای التهابی روده رخ میدهد که باعث افت کیفیت زندگی میشود .در این بیماران
کمخونی فقر آهن به علت التهاب دستگاه گوارش ،کاهش جذب آهن ،از دست دادن اشتها و نبود برداشت رودهای آهن به وجود
میآید .متاسفانه بخش زیادی از آهن تجویز شده در افراد مبتال به بیماری التهابی روده به خوبی جذب و تحمل نمیشود ،در
نتیجه در روده تحت اکسیداسیون قرار میگیرد و آسیب به اپیتلیوم روده را به همراه دارد.
استفاده از آهن لیپوزومال در این بیماران باعث افزایش بهتر سطح هموگلوبین در مقایسه با فروس سولفات شده و میتواند برای
کسانی که نمیتوانند آهن خوراکی را تحمل کنند مفید باشد.
کمخونی ناشی از شیمی درمانی:

آهن لیپوزومال خوراکی نسبت به آهن تزریقی باعث افزایش بیشتر سطح هموگلوبین خون میشود و پاسخ هموگلوبینی بهتر،
تحمل گوارشی باالتر و عوارض جانبی کمتری دارد و مطالعات نشان میدهد که عالوه بر کاهش خستگی ،کیفیت زندگی را نیز
در این بیماران ارتقا میبخشد.
سایر بیماریها:

آهن لیپوزومال در بهبود ذخایر تخلیه شده آهن در بیماران مبتال به سیروز کبدی نیز موثر است و علیرغم مصرف دوزهای باال
همچنان بهخوبی تحمل میشود .محققان اثر آهن لیپوزومال را بجای آهن تزریقی بعد از جراحی باریاتریک بررسی کردهاند.
در بعضی مواقع این افراد به دلیل عدم تحمل به مکملهای خوراکی آهن نیازمند آهن داخل وریدی هستند.
آهن لیپوزومال خوراکی میتواند یک جایگزین مناسب برای آهن تزریقی در درمان حمایتی بیماران مبتال به کمبود آهن بعد از
جراحی باریاتریک باشد .مصرف این آهن به کاهش هزینههای درمان و بهبود کیفیت زندگی در بیماران کمک میکند .همچنین
برای جبران کمخونی در بیماران اسکلروتیک که دارای التهاب مزمن و مشکالت سوءجذبی هستند نسبت به آهن سولفات موثرتر
و قابل تحملتر میباشد.
خوشبختانه این آهن در سالمندان موثر است ،به خوبی تحمل میشود و بهبود کمخونی بدون ایجاد عوارض جانبی را به همراه
دارد .در نتیجه نهایتا کیفیت زندگی را افزایش میدهد.

راهکارهای طب سنتی برای سندرم تخمدان پلی کیستیک
دکتر هاله تاج الدینی متخصص طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

* سندرم تخمدان پلیکیستیک در زنانی که در سن باروری هستند بسیار رایج است.
*سندرم تخمدان پلیکیستیک که در اصطالح عموم تحت نام تنبلی تخمدان یاد میشود به دلیل عوارضی که میتواند داشته
باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
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*در بسیاری از زنان مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک مقاومت به انسولین وجود دارد و این باعث میشود در مواردی سطح
قندخون (گلوکز) افزایش یابد.
*پریود نامنظم ،خونریزی شدید قاعدگی ،افزایش وزن ،رشد موی زائد بر روی صورت ،قفسه سینه ،پشت ،شکم ،بازوها ،داخل
رانها ،آکنه و پوست چرب ،لکههای ضخیم و تیره پوست در گردن ،بازوها ،سینه ،ران ،کم پشت شدن مو و مشکالت بارداری از
عالئم این بیماری است.
راهکارهای پیشگیری و درمان

⃣ 1اصالح سبک زندگی که در گام اول اصالح رژیم غذایی ،محدود کردن مصرف کربوهیدرات ها مانند شیرینی و قند و شکر ،
فست فود ،غذاهای چرب و غذاهای کنسروی را شامل میشود.
⃣ 2بهتر است در رژیم غذایی از نخوداب ،انواع خوراک سبزیجات ،گوشت پرندگان کوچک ،مغزهای خوراکی مانند :بادام شیرین
استفاده کرد همچنین پیاده روی و ورزش روزانه بسیار در کنترل و درمان بیماری موثر است.
⃣ 3بادکش گرم زیر شکم یک روز درمیان در ایام غیر قاعدگی زیر نظر پزشک در برطرف کردن عالئم کمک کننده است.
⃣ 4استفاده از دم نوشهای بابونه و آویشن در کاهش عالیم موثر است.
⃣ ۵طب سوزنی هم از درمانهای کمکی برای این سندرم است.
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تداخالت دارویی
بررسی تداخالت دارویی نسخ مختلف
دکتر محمدرضا نیسیان

سیکلوسپورین /اورلیستات Cyclosporine/Orlistat

بیمار خانمی است  ۵2ساله که به علت چاقی و پیشگیری از رد پیوند کلیه از اورلیستات و سیکلوسپورین بهطور همزمان استفاده
مینماید.
نتیجه تداخل:

در مصرف همزمان ممکن است میزان جذب سیکلوسپورین تغییر پیدا کند لذا در صورت امکان از مصرف توامان جلوگیری شود،
در غیر اینصورت سطح خونی سیکلوسپورین مانیتور و دوز این دارو مجدد تنظیم گردد.
اکسکاربازپین /والپروئیک اسید Oxcarbazepine/Valproic Acid

بیمار خانمی  38ساله بوده که به علت تشنج مزمن از اکسکاربازپین و والپروئیکاسید بطور همزمان استفاده مینماید.
نتیجه تداخل:
در مصرف همزمان دو داروی فوق ممکن است سطح متابولیتهای فعال این دارو (اکسکاربازپین) کاهش یابد لذا الزم است
بیمار تحت نظر باشد و در صورت لزوم و بروز عوارض ،دوز هر دو دارو عوض شود.
اکسکاربازپین /کنتراسپتیو Oxcarbazepine/Contraceptive

بیمار خانمی  23ساله بوده که به علت تشنج و برای پیشگیری از بارداری از داروهای اکسکاربازپین و  LDاستفاده مینماید.
نتیجه تداخل:

مصرف همزمان دو دارو میتواندسطح خونی داروی  LDرا کاهش دهد و احتمال بارداری را زیاد کند ،لذا توصیه میشود در
خالل درمان اکسکاربازپین از روشهای ضدبارداری دیگر (مثل روش فیزیکی) تحت نظر پزشک استفاده شود.
اکسیکدون/هیوسین Oxycodone/Hyosine

بیمارمردی است  39ساله که به علت درد شدید کمر و کلیه از داروهای اکسیکدون و هیوسین استفاده مینماید.
نتیجه تداخل:

مصرف همزمان دو داروی فوق ممکن است باعث فلج ایلئوس شود لذا توصیه میشود با احتیاط مصرف شوند و بیمار مرتب
مانیتورگردد.
آلومینیوم منیزیم/پانکراتین Pancreatin/Almg

بیمار خانمی است  4۵ساله بوده که بعلت مشکالت گوارشی از داروهای پانکراتین و  AlMgبهطور همزمان استفاده مینماید.
نتیجه تداخل:

آنتی اسیدهای حاوی آلومینیم و منیزیم ممکن است فعالیت پانکراتین را کاهش دهند لذا نباید با یکدیگر مصرف شوند.
هماتینیک /پانکراتین Hematinic/Pancreatin

بیمار خانمی  26ساله بوده که بهعلت کمخونی شدید کپسول هماتینیک و بهعلت مشکالت گوارشی از قرص پانکراتین استفاده
مینماید.
نتیجه تداخل:
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در مصرف همزمان پانکراتین موجب کاهش اثرات آهن میشود لذا الزم است این دو دارو با فاصله حداقل  4ساعت با هم مصرف
شوند.
پنتوپرازول/سوکرالفیت Pantoprazole/Sucralfate

بیمار آقایی  30ساله بوده که بهعلت مشکالت گوارشی سوکرالفیت و پنتوپرازول استفاده مینماید.
نتیجه تداخل:

سوکرالفیت در مصرف همزمان موجب تاخیر در جذب پنتوپرازول و کاهش زیست دستیابی آن میشود ،لذا بهتر است دو دارو
با فاصله یک ساعت از همدیگر استفاده شوند.
پنتوپرازول /وارفارین Pantoprazole/Warfarin

بیمار آقایی است  ۵0ساله که بهعلت بیماری قلبی و ریفالکس معده از وارفارین و پنتوپرازول استفاده مینماید.
نتیجه تداخل:

در مصرف همزمان ممکن است  ptو  INRافزایش یابد لذا در صورت ضرورت به مصرف همزمان ضمن بررسی مرتب  PTوINR

مراقب خونریزی در بیمار باشید.

معرفی دارو
**ناپروکسن Naproxen

اشکال دارویی موجود :قرص  2۵0میلیگرم 37۵ ،میلیگرم
قرص با پوشش رودهای  ۵00میلیگرم
سافت ژل  200میلیگرم
شیاف  ۵00میلیگرم
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 پروستاگلندینها و به دنبال آن اثرات ضد التهابی ،ضد دردی و ضد تب میشود .همچنین مهار کموتاکسی،
تغییر فعالیت لنفوسیتها ،مهار تجمع و فعالیت نوترو فیلها و کاهش سایتوکاینهای التهابی در مکانیسمهای احتمالی آن مطرح
است.
شواهد استفاده در کووید:19-

در ابتدای همهگیری کووید 19 -و بر اساس مطالعات اولیه ،مصرف داروهای NSAIDدر این بیماری توصیه نمیشد ،اما
مطالعات جدیدی که تاکنون چاپ شده ،نشان میدهند 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 در این مطالعه 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 میشود.
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مقدار مصرف:

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  2۵0و  ۵00میلیگرم دوبار در روز قابل تجویز است.
حداکثر دوز روزانه  1۵00-12۵0میلیگرم توصیه شده است.
در یک مطالعه کارآزمایی بالینی که در فرانسه برای کووید 19 -دوز  2۵0میلیگرم هر  12ساعت در حال بررسی است .این گروه
همچنین النسوپرانول  30میلیگرم روزانه دریافت میکنند.
براساس دستورالعمل کشوری تشخیص و درمان کووید 19 -نسخه شهریور ماه  ، 1399در صورت نیاز ،ناپروکسن  2۵0میلیگرم
دو تا سه بار در روز توصیه میشود.
کودکان :درد و تب خفیف تا متوسط:
کمتر از  60کیلوگرم 5-6mg/kg/dose :هر  12ساعت حداکثر دوز  ،1000 mg/doseدوز  10mg/kg/doseنیز توصیه
شدهاست .بیشتر از  60کیلوگرم 2۵0-37۵mg :دوبار در روز حداکثر دوز روزانه  1000mgتوصیه میشود.
فارماکوکینتیک:

*شروع اثر ضد دردی 60- 30 :دقیقه
*طول اثر ضد دردی :کمتر از  12ساعت
*جذب خوراکی :تقریبا  ٪ 100و فراهمی زیستی %9۵
*اتصال پروتئینی بیش از ( % 99در افراد مسن مقدار آزاد دارو افزایش مییابد).
*متابولیسم :کبدی و دفع کلیوی
*نیمهعمر حذف :در کودکان  8-17ساعت ،در بزرگساالن سالم  12-17ساعت ،در بزرگساالن مبتال به نارسایی کلیوی متوسط
تا شدید  1۵-21ساعت
*زمان پیک اثر :قرص ساده( 2-4ساعت)؛ قرص  ECبا معده خالی ( 4-6ساعت)؛ قرص ECبا معده پر (  12ساعت)؛ شیاف (-3
 2ساعت)
مصرف در افراد مسن:

بهتر است دوز کاهش یابد ،زیرا عوارض گوارشی در  % 60افراد مسن گزارش شده است ،بنابراین مصرف همزمان داروهای مهار
کننده پمپ پروتون توصیه میشود .عوارض گوشی (وزوز گوش) و سایر عوارض عصبی مانند گیجی ،عصبی شدن و توهم در
دوزهای کمتری نسبت به افراد جوانتر دیده میشود.
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 ضدالتهاب غیراستروئیدی ممکن است باروری را موقتا کاهش دهند اما با
قطع آن باروری برمیگردد .همچنین نزدیک زمان لقاح نیز نباید مصرف شود.
مصرف در شیر دهی :

بهتر است آلترناتیوهای ایمنتری انتخاب شوند اما با وجود ترشح ناپروکسن در شیر مادر ،زنان شیرده میتوانند این دارو را
حداکثر یک هفته مصرف کنند .در مادرانی که نوزادان آنان اختالل پالکتی یا تروموسیتوپنی دارند نباید مصرف شود.
مصرف در بیماران مبتال به نارساییهای کبدی:

شرکت سازنده توصیه خاصی ندارد .اما دوز کمتر توصیه میشود.
مصرف در بیماران مبتال به نارساییهای کلیوی:

در کلیرانس کراتینین  ۵9-30ml/minتوصیه به کاهش دوز میشود .در کلیرانس کراتینین کمتر از  30ml/minنباید مصرف
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شود.
کودکان و نوجوانان:

در ، 60-30ml/min/1.73m EGFRقطع موقت دارو
 :EGFR< 30عدم مصرف
باتوجه به وجود ناپروکسن سدیم به عنوان جزء فعال ،به ازای هر  ۵00میلیگرم  ۵0میلیگرم سدیم در فراورده وجود دارد.

عوارض:

*قلبی عروقی :ادم  ،هیپرتانسیون ،و به ندرت  MIو CHF

*سیستم عصبی مرکزی ( : ) ٪9-3سرگیجه ،خواب آلودگی  ،سردرد
*پوستی :خارش ( ،)%3-9راش پوستی ،تعریق (کمتر از )%3
*گوارشی ( :)%1-10شکم درد ،یبوست ،تهوع ،سوزش سردل ،اسهال ،دیس پپسی ،نفخ  ،خون ریزی گوارشی  -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 داروهای
NSAID

*احتیاط(  :(Cمکملهای روغن ماهی ،داروهای ضد پالکت ،فلوروکینولونها (افزایش ریسک تشنج و عوارض کلیوی )
*بی اهمیت ( :)Bسولفونیل اورهها ،داروهای آنتی اسید و آمینوگلیکوزیدها
اثر بر آزمایشات تشخیصی :
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ناپروکسن با تستهای ۵-HIAAادراری تداخل میکند .باید  72ساعت قبل از تست آدرنال در صورتی که از تست Porter-

 Silberاستفاده میشود 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 میدهند ،در بیماران مبتال به آسم ،SLE ،نارسایی
کبدی و کلیوی
موارد منع مصرف:

آلرژی به ناپروکسن یا اجزای فراورده ،سابقه آسم ،کهیر یا واکنشهای آلرژیک به دنبال آسپرین یاNSAIDهای دیگر ،در
بای پس عروق کرونر( ،(CABGزخم فعال معده و روده ،خونریزی فعال گوارشی و سربروواسکوالر ،نارسایی شدید کلیه،
نارسایی کنترل نشده قلبی ،هایپرکالمی 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 میتوان همراه با شیر ،غذا و آنتی اسید
مصرف نمود.
*نشانههای 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 دورهای بررسی گردد.
در مصرف طوالنی مدت بایستی وضعیت بینایی سنجش شود.
در صورت جراحی قلب دارو را قطع کنید.
منبع :کمیته علمی انجمن فارماکولوژی پایه و بالینی ایران1399 -

**وارینیکلین Varenicline
نام تجاریChampix :

گروه دارویی درمانی :آگونیست پارشیال رسپتور نیکوتینی استیل کولین
اشکال داروییtab.0.5 mg-1mg :

موارد مصرف :ترک سیگار
فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک :این دارو اثرات نیکوتین را از طریق اتصال با تمایل باال و به صورت انتخابی در رسپتورهای آلفا
 4بتا  2نیکوتینی استیلکولین بلوک میکند .دفع این دارو از طریق ادرار میباشد و نیمه عمر آن حدود  24ساعت بوده و شروع
اثر آن حدود  24ساعت است.
مقدار مصرف بزرگساالن و کودکان :یک هفته اول طی روزهای اول تا سوم روزانه  0/۵میلیگرم و روزهای چهارم تا هفتم mg/bid

0/۵و در روز هشتم تا پایان هفته  1 mg/bid 12درصورت ترک سیگار و برای اطمینان بیشتر میتوان دوز دارو را به مدت 12
هفته دیگر نیز تمدید کرد.
موارد منع مصرف :حساسیت به دارو و سایر اجزای تشکیل دهنده آن
موارد احتیاط :بیماران مبتال به اختالالت شدید کلیوی
عوارض جانبی احتمالی :بی خوابی ،سردرد ،رویاهای غیرطبیعی ،بیماری شبه آنفلوآنزا ،راش جلدی ،اختالالت مجاری تنفسی فوقانی،
تنگی نفس ،میالژی ،کرامپ عضالنی ،آرترالژی ،درد پشت ،تشنگی ،کاهش یا افزایش اشتها ،پلیاوری ،تهوع ،استفراغ ،اختالالت

32

نشریه مراقبتهای دارویی

سال دوازدهم شماره  141مرداد ماه 1400

قاعدگی ،یبوست ،درد شکم ،اپیستاکسی (خونریزی از بینی) ،تغییر در حس چشایی ،هایپرتانسیون ،گرگرفتگی ،ادم ،درد قفسه
سینه ،خوابآلودگی ،اختالالت خواب ،اختالالت حسی ،کابوسهای شبانه ،ضعف ،لتارژی ،تحریکپذیری ،خستگی ،سرگیجه،
افسردگی

مصرف در دوران بارداری و شردهی :در این دوران جزو گروه  Cاست .میزان ورود دارو به شیر مشخص نیست لذا در صورت ضرورت
با احتیاط زیاد مصرف شود.
تداخالت دارویی :مصرف بعضی از فرآوردههای حاوی نیکوتین همراه این دارو میتواند موجب عوارضی همچون تهوع ،استفراغ،
سرگیجه ،سوءهاضمه و خستگی شود لذا مصرف توامان آنها توصیه نمیشود.
نکتههای مهم برای کادر پزشکی و بیماران:

-1در صورت بروز تهوع شدید و مزمن دوز دارو کاهش یابد.
-2دارو بهتر است بعداز غذا و همراه آب زیاد مصرف شود.
-3ممکن است در صورت مصرف این دارو ،بیمار دچار تهوع و بی خوابی شود که گذر است و در صورت ادامه با کاهش دوز دارو
کنترل میشود.
-4ایمنی و کارآیی این دارو در کودکان مشخص نیست.

معرفی گیاه دارویی
برنجاسپ ()Artemisia vulgaris
نام عربی :برنجاسف
نام های علمیArtemisia vulgaris L. :
نام انگلیسیMugwort،Mother Wort :

نام اصلی این گیاه به فارسی برنجاسپ است که در عربی برنجاسف خوانده میشود .برنجاسب هم به آن اطالق میشود .برنجاسف
گیاهی از تیره کاسنی و علفی است و ارتفاع آن به  80سانتیمتر تا  1.۵متر میرسد .دارای طعم تلخ و بوی قوی است که به
حالت خودرو و به حد وفور در کنار جادهها ،اراضی بایر و در دشتها ،تا ارتفاعات متوسط نواحی مختلف اروپا ،آسیا و ایران
میروید .گیاه برنجاسپ از تیره کاسنی است با ریشه دراز به قطر یک سانتیمتر و ساقهای راست و استوانهای شکل ،به رنگ سبز
نقرهای ،گاهی مایل به قرمز و پوشیده از تارهای ظریف و مایل به سفید دارد .برگهای آن دارای بریدگیهای عمیق و تقسیمات
نامساوی و منتهی به نوک تیز به پهنای  3تا  6میلیمتر است .از مشخصات آن این است که سطح باالیی پهنک آن سبز رنگ و
سطح زیرین آن ،مایل به سفید پنبهای است و این خود در تشخیص گیاه کمک موثر مینماید .کاپیتولهای کوچک و متعدد آن
که در فاصله ماههای تیر و شهریور ظاهر میگردد ،شامل گلهایی به رنگ زرد مایل به قرمز ،پوشیده از تارهای سفید پنبهای
است .گلهای میانی کاپیتولها عموما نر – ماده ولی گلهای کناری ،ماده هستند.
میوهاش فندقه ،استوانهای شکل ،صاف و منتهی به یک برجستگی مسطح در ناحیه راس است .برگهای این گیاه را معموال قبل
از گل دادن و سرشاخه گلدار آن را در فاصله ماههای تیر و مرداد ولی ریشه و ریزوم آن را در پاییز چیده و به دقت خشک
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مینمایند .قسمت مورد استفاده برنجاسپ  ،ریشه ،برگ ،سرشاخههای گلدار و تمامی قسمتهای گیاه میباشد که همگی تلخ
میباشند و به صورت تازه و خشک مورد استفاده است.

ترکیبات شیمیایی برنجاسپ

سرشاخه گلدار و برگ این گیاه دارای موسیالژ ،رزین ،قند ،اینولین 0.20 ،درصد اسانسی مرکب از سینئول ،تویون ،تاننها و
شیرههای تلخ است.
خواص درمانی و طبیعت برنجاسپ

طبیعت گیاه برنجاسپ خیلی گرم و خشک است .در طب سوزنی و به خصوص در فتیله گذاری از برنجاسپ استفاده میشود .به
این صورت که آن را در مواقع خاص طب سوزنی بر روی بدن میسوزانند و از گرمای به دست آمده از آن برای تحریک جریان
گردش خون ،به منظور جلوگیری از حساسیت و برای درمان بیماری یا بیحس کردن موضع استفاده میکنند.
مقوی معده و ضد تشنج است و برای درمان ناراحتیهای عصبی ،بیخوابی ،ناراحتیهای زنانه استفاده میشود .کسانی که بیش
از حد عرق میکنند از دم کرده برنجاسپ استفاده کنند .بخور گیاه برنجاسپ برای درمان سرماخوردگی و نزلههای دماغی و دود
آن برای درمان آسم موثر است .فراوردههای این گیاه در برقراری قاعدگی ،رفع سرگیجه و درمان حاالت اضطرابی که در موارد
بروز یک هیجان پیش میآید و با بیحالی و عرق سرد همراه است و همچنین رفع سوء هاضمه ،اثرات مفید ظاهر میکند.
دم کرده ریشه این گیاه اثر مقوی بر دستگاه هضم دارد و در کم خونی و ضعف عمومی ،اثر مفید ظاهر میکند .اطبای قدیم
برنجاسپ را در رفع اختالالت منشا عصبی مانند استفراغها ،داء الرقص ،دردهای عصبی ،صرع و هیستری مفید میدانستند.
(داء الرقص یک بیماری ارثی است که با حرکات عجیب و غیر قابل مهار؛ شکلک در آوردن ،ابهامات تکلمی و نهایتا زوال عقلی
مشخص میشود .عبارت داء الرقص از شیوه گام برداشتن این بیماران گرفته شده است که گاهی به نظر میرسد شبیه یک نوع
رقص عجیب است .شروع عالیم معموال در میانسالی بروز میکند و همواره بیماری سابقه خانوادگی دارد .درمان قطعی برای این
بیماری وجود ندارد) .اسانسی که از سرشاخههای برنجاسپ به دست میآید ،نرمکننده و ضدعفونی کننده جهاز هاضمه و ضدانگل
است .برای پوستهای آلرژیزا و صدمه دیده میتوان از تهیه کرمی از برنجاسپ استفاده کرد .کرم و صابون برنجاسپ از چین و
چروک پوست جلوگیری میکند.
**برنجاسپ و کرونا
نخستین پژوهشهای آزمایشگاهی بر روی تاثیر گیاهان دسته درمنهها و از آن جمله نوع یکساله این گیاه به نام برنجاسف یا
برنجاسپ که به آرتمیسیا آنووا یا گندواش شهرت دارد ،نتایج جالبی به همراه داشتهاست .این پژوهشها نشان دادهاند که از این
گیاه میتوان در تخفیف عوارض برخاسته از ابتال به بیماریهای ویروسی بهره گرفت.
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پزشکان و داروسازان دست کم بیش از  20سال است که از گندواش برای درمان بیماریهای ویروسی و از جمله برای درمان
ماالریا استفاده میکنند
اکنون یک گروه از پژوهشگران انستیتوماکس پالنک در پوتسدام آلمان ،اقدام به بررسی تاثیرات احتمالی برنجاسپ برروی بیماری
کووید 19-کردهاند.
پژوهشگران این انستیتو برای پیشبرد آزمایشهای خود برروی دامنه تاثیراین گیاه برروی ویروس کرونا پروژهای را شروع کرده
و در همین ارتباط اقدام به کشت این گیاه در آمریکا نمودهاند .افزون بر پژوهشگران انستیتو یاد شده ،ویروس شناسان دانشگاه
آزاد برلین نیز در این پروژه تحقیقاتی مشارکت دارند.
گیاهی با تاثیراتی فوقالعاده

پترزبرگر،مسئول پروژه تحقیقاتی یاد شده ،گفته است که سالها برروی تاثیرات برنجاسپ برروی بیماریهای گوناگون تحقیق
کرده و بهویژه اقدام به بررسی تاثیرات این گیاه برروی درمان بیماریهای ویروسی نمودهاست.
در چارچوب این پروژه ،پژوهشگران برآنند تا تاثیر احتمالی گیاهان نوع درمنه و از جمله گندواش را برروی بیماری کووید19-
بررسی کنند.
بنابراظهارات این پژوهشگران ،آمیزهای از افشره این گیاه با اتانول مطلق یا آب مقطر ،تاثیری مثبت بر مقابله سیستم ایمنی بدن
با ویروسها از خود نشان میدهد.
حتی افزودن قهوه بر ترکیب افشره این گیاه با اتانول مطلق ،بر میزان تاثیرگذاری ضدویروسی این گیاه میافزاید.
در اواخر آوریل  ،2021ماداگاسکار از تاثیر دارویی معجزهآور برای درمان بیماری کووید 19-خبر داده بود .این دارو که ترکیبی
گیاهی دارد ،در شماری از کشورهای آفریقایی نیز توزیع شده است .این در حالی است که هنوز از منظر علمی تاثیر این دارو بر
ویروس کرونا ثابت نشدهاست.
پترزبرگر گفتهاست که پژوهشگران انستیتوماکسپالنک نیز ظرف هفتههای گذشته تالش گستردهای کردهاند تا به نمونههایی از
این دارو در ماداگاسکار که با عنوان "کووید-ارگانیکز" توزیع شده ،دست یابند.
این در حالیاست که این تالشها تاکنون نتیجهای نداشتهاست .سازمان بهداشت جهانی نیز اعالم کردهاست که هنوز دالیل
پزشکی قانع کنندهای درباره تاثیر این ترکیب گیاهی برروی ویروس کرونا موجود نیست.
تحقیقات اما کماکان برروی تاثیر برنجاسپ و دیگر انواع گیاهان درمنه در درمان بیماری کووید 19-ادامه دارد .مکزیک نیز برای
تحقیق آزمایشگاهی پیرامون تاثیرات این داروی گیاهی ابراز تمایل و آمادگی کرده است.
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زنگ تفریح
نی  ،گیاهی ست خود رو  ،و در کنار برکه یا رودخانه یا تاالب میروید
در برخی مکانها  ،مثل منطقه شاهرود و دامغان  ،در یک روز خاص  ،بعد از اذان مغرب  ،آتش را در انبوه نیزار رها میکنند و
میسوزانند  ،و این سوختن تا سحر ادامه مییابد
در دل شب  ،بهنگام سوختن نیزار  ،صداهایی عجیب و پر از اسرار بگوش میرسد  ،و تا سحر غوغایی برپاست.
دما دم صبح و قبل از طلوع آفتاب  ،به نیزار سوخته میروند .
بعضی از نیها نسوختهاند
و در آتش سرخ شده یا بقولی پخته شدهاند .
نیهای سرخ شده را جمع آوری میکنند و از بین آنها  ،جدا سازی آغاز میشود  .برخی از نیها که دارای هفت بند و کمتر از
یک متر هستند به درد ساز نی اصیل میخورند  .برخی بدرد فلوت و نی لبک و دوسازه  ،قشمه و ...
اما موضوع اینجاست که آن دسته از نیها که ساز میشوند  ،باید زمانی که نواخته میشوند  ،اسرار سوختن را بیان کنند.

سقراط و مردم
*سقراط بیشتر اوقات جلوی دروازه شهر آتن مینشست و به غریبهها خوشامد میگفت *.
*روزی غریبهای از راه رسید و نزد او رفت و گفت:
*من میخواهم در شهر شما ساکن شوم  .اینجا چگونه مردمی دارد ؟*
*سقراط پرسید :در زادگاهت چه جور آدمهایی زندگی میکنند *.
*مرد غریبه گفت:
*مردم چندان خوبی نیستند  .دروغ میگویند ،حقه میزنند و دزدی میکنند  .به همین خاطر است که آنجا را ترک کردهام *.
*سقراط خردمند در جوابش گفت:
*مردم اینجا هم همانگونهاند  .اگر جای تو بودم به جستجویم ادامه میدادم *.
*چندساعت بعد غریبه دیگری به سراغ سقراط آمد و درباره مردم آن شهر سوال کرد *.
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*سقراط دوباره پرسید:
*آدمهای شهر خودت چه جور آدمهایی هستند ؟*
*غریبه پاسخ داد:
*فوقالعادهاند  ،به هم کمک میکنند و راستگو و پرکارند  .چون میخواستم بقیه دنیا را ببینم ترک وطن کردم *.
*سقراط اندیشمند پاسخ داد:
*اینجا هم همینطور است  .چرا وارد شهر نمیشوی ؟*
*مطمئن باش این شهر همان جایی است که تصورش را میکنی ؟!*
*شخصی که هر دو مالقات را نظارهگر بود و راهنمایی و پیشنهادهای سقراط را شنیده بود با تعجب پرسید چرا به آن گفتی
خوب نیست و برو بگرد و جستجوکن و به این گفتی خوب است و خوش آمد گفتی؟*
*پاسخ داد:
*ما دنیا را آنگونه میبینیم که هستیم و در دیگران چیزهایی را میبینیم که در درونمان وجود دارد *.
*انسانی که مثبت و مهربان باشد  ،هر کجا برود در اطرافش و در آدمهایی که با آنها در ارتباط است جز نیکویی چیزی نخواهد
دید و انسان کج اندیش و منفیباف نیز به هر کجا برود جز زشتی و نقصان در محیط پیرامونش چیزی را تجربه نخواهد کرد *.
*وقتی تغییر نکنیم هرکجا برویم آسمان همین رنگ است.

یک پند

بهت یک نصیحت میکنم؛ شایدم یک وصیّت!
«آن چیست؟»
«روزشماری مکن! حتّی اگر فکر میکنی در مهلکه افتادهای روزشماری مکن! حاال هم لحظه شماری مکن!
شب نمیتواند تمام نشود.
طبیعت شب آن است که برود رو به صبح.
نمیتواند یکجا بماند .مجبور است بگذرد.
اما وقتی تو ذهنت را اسیر گذر لحظهها کنی ،خودت گذر لحظهها را سنگین و سنگینتر میکنی؛
بگذار شب هم راه خودش را برود».
محمود دولت آبادی
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فلمینگ

کشاورز فقیر اسکاتلندی بود و فلمینگ نام داشت.
یک روز ،در حالی که به دنبال امرار معاش خانواده اش بود ،از باتالقی در آن نزدیکی صدای درخواست کمک را شنید ،وسایلش
را بر روی زمین انداخت و به سمت باتالق دوید...
پسری وحشت زده که تا کمر در باتالق فرو رفته بود ،فریاد می زد و تالش می کرد تا خودش را آزاد کند.
فارمر فلمینگ او را از مرگی تدریجی و وحشتناک نجات میدهد...
روز بعد ،کالسکهای مجلل به منزل محقر فارمر فلمینگ رسید.
مرد اشرافزاده خود را به عنوان پدر پسری معرفی کرد که فارمر فلمینگ نجاتش داده بود.
اشراف زاده گفت " :می خواهم جبران کنم شما زندگی پسرم را نجات دادی".
کشاورز اسکاتلندی جواب داد " :من نمیتوانم برای کاری که انجام داده ام پولی بگیرم".
در همین لحظه پسر کشاورز وارد کلبه شد.
اشراف زاده پرسید " :پسر شماست؟"
کشاورز با افتخار جواب داد":بله"
با هم معامله می کنیم .اجازه بدهید او را همراه خودم ببرم تا تحصیل کند .اگر شبیه پدرش باشد ،به مردی تبدیل خواهد شد
که تو به او افتخار خواهی کرد...
پسر فارمر فلمینگ از دانشکده پزشکی سنت ماری در لندن فارغ التحصیل شد و همین طور ادامه داد تا در سراسر جهان به
عنوان سر الکساندر فلمینگ کاشف پنیسیلین مشهور شد...
سالها بعد ،پسر اشراف زاده به ذات الریه مبتال شد.
چه چیزی نجاتش داد؟ پنیسیلین !
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