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 1(ACIP)هـاي ایمـن سـازي آمریکـا     روش هکمیته مشـاور  2010در سال 

  . توصیه می کند ماه 6 باالي واکسیناسیون سالیانه آنفوالنزا را براي تمام افراد

  2012-21013سال هاي توصیه

بـه دلیـل   .گـردد ماه توصـیه مـی    6باالي براي تمام افراد واکسیناسیون ساالنه
مدت زمان مورد نیاز جهت تولید آنتی بادي، بهتر است واکسیناسیون قبل از 

  . انجام گیرد) همه گیر شدن بیماري(شروع آنفلونزا در جامعه

  : سال 8ماه تا  6دوز مورد نیاز براي واکسیناسیون کودکان 

 4با فاصله حداقل (به دو دوز از واکسن آنفلوانزا سال  8ماه تا  6کودکان بین 
  . نیاز دارند) هفته

غیـر   سال که براي اولین بار واکسـن  5ـ    8در یک مطالعه در میان کودکان 

ند، نسبت پاسخ آنتـی بـادي   کرددریافت می (TIV)2سه گانه آنفلوانزا  فعال

دوز واکسن دریافت کرده بودند بـه طـور معنـی داري     2در افرادیکه حفاظتی
  . باالتر از تک دوز واکسیناسیون بوده است

  : 1توضیح الگوریتم 
 . باشدهفته می 4فاصله بین دوزها حداقل  •

 

  

  
  
  
  
  
  

 
 
 

 

  

  
را  2010این الگوریتم فقط دوزهاي واکسن فصلی دریافت شده از جـوالي   •

در صـورتیکه  جـایگزین،  عنـوان یـک روش   به . مورد بحث قرار داده است
اگر کـودك  باشد و در دسترس می 2010از جوالي  قبل سابقه واکسیناسیون

دوز واکسن آنفلوانزا فصلی را در فصول گذشته  2حداقل ) سال 1ماه تا  6(
را داشـته   (H1N1 2009)دوز واکسـن   1دریافت کرده و سـابقه حـداقل   

مطابق این شیوه کودکان . نیاز دارد 2012ـ  13باشد فقط به یک دوز واکسن 
 :رتیکهسال تنها یک دوز واکسن فصلی نیاز دارند درصو 8ماه تا  6
 

به بعد دریافت  2010دو دوز یا بیشتر واکسن فصلی آنفلوانزا از جوالي  .1

 . کرده باشند

و یک دوز یا  2010دو دوز یا بیشتر واکسن فصلی آنفلوانزا قبل از جوالي  .2

 . دریافت کرده باشند (H1 N1) 2009ت نبیشتر واکسن مونوواال

و یک دوز یا  2010ي تر واکسن فصلی آنفلوانزا قبل از جوالیک دوز یا بیش .3

 . به بعد دریافت کرده باشند 2010بیشتر واکسن فصلی از جوالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
ــکپ ــوم پزشـ ــگران علـ ــتانیدر بر یژوهشـ ــ ایـ ــدیگو یمـ داروي نـ

Alemtuzumab  ام اس، از  يمـــاریحمـــالت بکاهشـــتعداد در
  .بوده است“ موثرتر” گرید يداروها

یک  Alemtuzumabدارويمحققان در دانشگاه کمبریج بریتانیا می گویند 
نتیجه بهتري نسبت به داروهـاي دیگـر بـراي     مورد استفاده در لوکمیداروي 
  .حمالت در بیماري ام اس داشته است کاهش

بیف نتایج بهتري در کاهش حمالت ام اس نشان داده این دارو در مقایسه با ر
در خواست تاییـد ایـن دارو را در    Genzymeدر حال حاضر کمپانی . است

داده اسـت   European Medicines Agency (EMA)درمان ام اس بـه  
مطالعـات و  این دارو با توجه به نتایج حاصـل از   آیا ولی مشخص نیست که

  .اییدیه اروپا را بدست آورد یا خیرمی تواند ت عوارض ناشی از آن

http://www.mssociety.org.uk 

را  CMLی جدید براي درمـان  یسازمان غذا و داروي آمریکا دارو
  . تأیید کرد

-Omacetaxineســـازمان غـــذا و داروي آمریکـــا داروي  -2012اکتبـــر ،26

Mepesuccinat را با نام تجاريSynribo ،   سـاخت کمپـانیTeva   را بـراي
ایـن   .اسـت  تأیید کـرده )(CMLChronic myelogenous leukemiaدرمان

توانند تحمل کنند یا به آنها داروي جدید براي بیمارانی که سایر داروها را نمی
این دارو به صورت زیرجلـدي و  . است مقاوم هستند وارد بازار دارویی شده

روزه تزریـق میگـردد تـا     28روز متوالی یک دوره  14دوبار در روز به مدت 
روز  7دارو به مـدت   هاي سفید به حالت نرمال بازگردد و سپسولسطح گلب

  .تا زمانیکه عالئم بالینی بهبود یابد تزریق ادامه می یابد

www.medscape.com 

 
واکسـن سـه    (CDC)هـاي آمریکـا   و کنترل بیماري پیشگیريمرکز 

  . گانه کزاز، دیفتري، سیاه سرفه را به همه مادران باردار توصیه کرد

اسـتفاده از   CDC هـاي ایمـن سـازي    کمیته مشاوره شیوه -2012اکتبر  ،24
را براي همه مادران باردار با وجود سابقه واکسیناسـیون قبلـی    Tdapواکسن 

  ، تجویز این واکسن در 2011قبل از این رأي کمیته در سال . توصیه کرد

  

  

بارداري به خصوص در مادرانیکه واکسینه نشده بودند، توصیه شـده بـود   
  ). بارداري 20دریافت واکسن در هفته (

www.medscape.com 

را براي درمـان   Fycompaسازمان غذا و داروي آمریکا داروي 
 . شیال تأیید کردرصرع پا

ــر  ــذا و داروي آمریکــا قــرص  - 2012اکتب را  Perampanelســازمان غ
این دارو بـه  . سال تأیید کرد 12اران باالي میدرمان صرع پارشیال در ببرای

و یکبار در روز استفاده می گردد و یک آنتاگونیست غیر  خوراکیصورت 
-AMPA)alpha-amino-3-hydroxy-5نــوع  گلوتامــاترســپتور رقــابتی 

methyl-4- isoxazole-propionic acid( باشدمی . 

www.medscape.com 

سازمان غذا و داروي آمریکا اولین قرص براي درمان خـونریزي  
  .شدید قاعدگی را تایید کرد

 Natazia, Bayer(دینوژست /ادیول والرات و استرادیول والراتاستر

Health care ( به عنوان اولـین قـرص خـوراکی ضـد      2012در مارچ
  . بارداري براي درمان خونریزي شدید قاعدگی تایید شد

سینه،  دمیگرن، در/سردرد: عوارض جانبی شایع گزارش شده با این دارو
  .تهوع و استفراغ، آکنه، تغییر خلق و خو و افزایش وزن می باشد

www.medscape.com 
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 واکسن آنفلونزا
   2013– 2012  

 

دکتر مسعود ثقفی: تهیه و تنظیم  
خانم سمیه دمیرچی :تایپ  

۶ 

 بله 

آیا تا به حال واکسن آنفلوانزا دریافت کرده 
 است؟

 
دوز2  

دو دوز یا 2010آیاکودك از ماه جوالي 
  بیشتر واکسن فصلی دریافت کرده است؟ 

دوز 2  

 
دوز1  

نمی داند /  خیر  

نمی داند / خیر  

 
1-Advisory committee on Immunization practices 
2- Trivalent inactivated vaccine 

 

 
سال 8ماه تا  6هاي واکسیناسیون آنفلوانزا براي بچه  -  1الگوریتم  

 

  

 اخبار پزشکی

http://www.mssociety.org.uk
http://www.medscape.com
http://www.medscape.com
http://www.medscape.com
http://www.medscape.com
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  اطالعات درخواستی

ســاله جهــت درمــان عفونــت گــوش میــانی  12پزشــک بــراي کــودك )ســوال
روز از آمـاده سـازي    3پس از . تجویز کرده استسوسپانسیون کالریترومایسین 

آیا این تغییر مزه به علت . سوسپانسیون، محلول باقی مانده بسیار تلخ شده است
  فاسد شدن دارو می باشد؟

  )پاسخ

در یخچال نگهداري شود نبایدسوسپانسیون کالریترومایسین پس از آماده سازي

با ایجاد ژل و  ه و ممکن استزیرا پایداري فرآورده در دماي یخچال تغییر کرد
  .افزایش حاللیت کالریترومایسین طعم دارو تلختر شود

 14به مدت ) درجه سانتیگراد  25(سوسپانسیون کالریترومایسین در دماي اتاق 
  .روز پایدار می باشد

  : رفرانس
  بروشور دارو

  دکتر میثم اسماعیلی

  اطالعات درخواستی

به مـدت   )H. pylori(گوارشیدلیل مشکل به -ساله 41خانم  -براي بیمار)سوال
  :داروهايتوسط متخصص گوارش سه هفته 

 
OmeprazolBD 
Clarythromycin 250 BD  
Metronidazole 250 TDS 
Bismuth 150 TD 

  
اً آغـاز  با قطع داروها مجدد لیو معده کاهش یافته استدرد  .است تجویز شده 

  .گردیده است
ولـی  . داروها به مدت ده روز دیگر نمـوده انـد  پزشک دیگري توصیه به تکرار 

متخصص گوارش ذکر کرده نیازي به تکرار داروهـا نیسـت و مشـکل احتمـاال     
آنهـا  و نتـایج   انجام شده است اخیراًات مربوط به تیروئید آزمایش. عصبی است

  .نرمال می باشد
فلووکسامین تجویز کرده اند ولی  براي بیمار داروي متخصص اعصاب و روان 

سـکوپی  از مصرف، قطع کـرده اسـت، آندو   بیمار سرخود دارو را یک هفته بعد
  .است د نداشتهزخمی وجو انجام شده و  87ر سال  آخرین با

  ؟طول مدت درمان دارویی هلیکوباکتر پیلوري چند روز میباشد )سوال
  
  

  : سوابق پزشکی 
  ،هایپرتیروئیدي

GERD   
 

  : سوابق داروئی 
  

Methimazole 
Fluvoxamine 

  )پاسخ

درمـان   روز ذکر شده و 10 – 14  درمان هلیکوباکتر پیلوري،طول مدت 
به ویـژه  جهت باال بردنمیزان اثر بخشی ) (Sequentialtherapyمتوالی

و   PPI (BD)شـامل رژیـم    ،مقاومـت بـه کالریترومایسـین   صورت در 
به PPIبه مدت پنج روز و ادامه با   سیلین یک گرم دو بار در روزآموکسی

 یــــا  میلــــی گـــرم دو بـــار در روز   500مایســـین کالریترو همـــراه 
  .براي پنج روز، می باشد(500mg BD)تینیدازول

توصیه شده براي مواردي که پاسخ مناسبی به درمـان نـداده    رژیم درمانی
، و سه داروئـی   ر داروییشامل رژیمهاي چهاروز،  14به مدت درمان اند،

مقاومت آنتـی  / بیوتیکها بر اساس حساسیتبا تغییر نوع آنتی (   می باشد
به دو دوره درمانی متوالی پاسـخ مثبـت نشـان    براي کسانی که ). بیوتیکی

 آموکسـی سـیلین  میلی گـرم،   250لووفلوکساسین: نداده اند، رژیم دارویی
  .روز توصیه می شود 14هر کدام دو بار در روز براي  ،PPIو یک گرم

ریترومایسـین و  ر در مـورد کال تشـ بی ،در مطالعات انجـام شـده مقاومـت   
  .مترونیدازل مشاهده شده است

ــکالت قبلــی         ــامل مش ــر ش ــم دیگ ــانی عالئ ــت درم ــز شکس ــه ج ب
بیمار و مشکالت اعصاب و روان نیز باید مد نظر قرار (GERD)یگوارش
  .گیرند

  

  )توصیه نهائی

توصیه شد چنانچه مشکالت اعصاب و روان نیز وجود دارد بر مبناي نظر 
هفته زمان الزم   3 – 4رف داروي فلووکساسین ادامه دهند، مصپزشک به 

است تا اثرات درمانی آن شروع شود و در مورد دیس پپسی مطـابق نظـر   
  .متخصص گوارش عمل نمایند

Ref. 
Uptodate 20.2 

  دکتر بریري
  

  

  

 :هایموجود در بازار دارویی اکسنو

چندگانه  یفصل يآنفلوانزا هايواکسن رودی انتظار م 2012ـ  13 درسال •
 . در دسترس باشند

ــتثنا هايســـنواک •  Fluzone Interadermalيســـه گانـــه بـــه اسـ
در . شوند قیتزر دیبا یبه صورت عضالن)  Sanofi Pasteurیکمپان(

قدامی جـانبی  و در کودکان عضله  دیدر عضله دلتوئ قیبزرگساالن تزر
 . دارد تیارجح )anterolateral thigh(ران 

 36تـا   6کودکـان   يبرا یسه گانه عضالن هاياز واکسن ازیمورد ن زانیم •
ماه در هر  36 يافراد باال. یباشدم قیدر هربار تزر تریل یلیم 25/0ماهه  
 .دارند ازیاز واکسن را ن تریل یلیم 5/0روز 

و تـک دوز   يرجلدیبه صورت ز Fluzone Interadermalمحصول •
 . است دیعضله دلتوئ يباال قیتزر يمحل مناسب برا. یشودم قیتزر

 1PCV13و  TIVقیاز تب باال با تزر یناش تشنج

کودکان % 5تا  2. یباشدم جیاز تب در کودکان با سن کم را یناش تشنج •
 یهمـه کودکـان   باًاند و تقرینوع تشنج را تجربه کرده نیا کباریحداقل 

در . یباشندو سالم م اندافتهاند به سرعت بهبود یتجربه را داشته نیکه ا
 قیـ از تـب بعـد از تزر   یتشـنج ناشـ   سکیر شیافزا 2010ـ   11 سال

در )دوز 1000هـر   يتشـنج بـه ازا   CSL  )9تولیـدي شـرکت   واکسن
سال واکسن  9 ریکودکان ز يبرا ACIPاسترالیا گزارش شد در نتیجه 

TIV یکمپانCSL یکندنم هیرا توص . 

از (اسـت   شتریسال ب 4ماه تا  6در کودکان ناشی از تب تشنج  سکیر •
 واکسنهمزمان  کهیدر کودکان سکیر نیا ).تا روز بعد از آن قیزمان تزر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PCV13    16تـا  را دریافت کرده اندافزایش یافتـه اسـت و حـداکثر ریسـک 
کـه واکسـن    سـال  5ب االیتشنج در کودکـان    سکیر. ماهگی می باشد

TIV دهدینشان نم شاند افزایکرده افتیرا در . 

از تب بعد  ها در خصوص تشنج ناشیداده ياز جمع بند بعد •
و  ایــو بـا در نظـر گـرفتن مزا    2010 - 11 یاز واکسـن فصـل  

ــکیر ــود، تغ هايســـــ ــموجـــــ ــ يرییـــــ  وهیدر شـــــ
 2011ـ   12 در شـده  هیتوصـ  TIVایـ PCV13ونیناسـ یواکس

 هـاي بودن داده کسانیبا توجه به  نیهمچن . استنشده جادیا
نحوه استفاده از  ر د يرییغت 2010ـ   11 اب 2011ـ   12واکسن 

TIV  ایوPCV13 یشودنم هیتوصنیز  2012ـ  13در . 

 تیبــه تخــم مــرغ حساســ کــهیدر مــورد افراد ییهــا هیتوصــ
 : )2012ـ  13واکسیناسیون (دارند

به تخم مرغ دارند و فقـط  تجربـه    تیسابقه حساس کهیافراد •
 :کنند افتیواکسن را در دیبا تخم را دارند با ریکه جادیا

با توجه به مطالعـات منتشـر شـده در خصـوص اسـتفاده از       •
TIV2، نسبت بهLAIV از  دیبا حاًیترجTIV استفاده کرد . 

بـه   تیبا تظاهرات حساس کهیفرداایتوسط پزشک  دیحتماً با •
 . انجام شود ونیناسید واکسنتخم مرغ آشنا باش

 . کنترل گردد دیعالئم با ونیناسیبعد از واکس قهیدق 30تا  •

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢ ۵

واکسیناسیون توسط پزشکی که قادر به 
کنترل تظاهرات و عالئم حساسیت می 

  .باشد انجام گیرد

 بله

 
1-Pneumococcal conjugate vaccine 
2- Live-attenuated influenza vaccine 

 
 

.واکسیناسیون آنفلوانزا در افرادیکه به تخم مرغ حساسیت دارند  -  2الگوریتم  
 

 خیر 

؟تواند تخم مرغ کمی پخته شده را بخوردآیا فرد می  
 

انجام واکسیناسیون طبق روش توصیه شده
 .می گیرد

آیا  بیمار بعد از مصرف تخم مرغ یا غذاهاي حاوي 
.را تجربه کرده است) مالیم(تخم مرغ کهیر   

 

TIVدقیقه  30عالئم تا . شودتجویز می
  .شوندپایش میبعد از تزریق 

  :آیا عالئم دیگري مثل
  ...) افت فشار خون و (تغییرات قلبی ـ عروقی  •
  ...) و  خس خس سینه( مشکالت تنفسی  •
  ...) تهوع و استفراغ و (گوارشی مشکالت  •
  . هایی که نیازمند به تزریق اپی نفرین می باشندواکنش •
 .می باشندپزشکی  اقدام اورژانسهاي نیازمند واکنش •

 وجود دارد؟

 بله

 بله

 خیر 



  آبان 13 خبرنامه مرکز دارو پزشکی  آبان    13خبرنامه مرکز دارو پزشکی 
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صفح

 

اره
شم

 
32  -  

ه    
صفح

  

 

  اطالعات درخواستی

در خانمهاي مبتال به سرطان سینه منـع مصـرف    Quetiapinآیا مصرف )سوال
  دارد؟

  

تجـویز شـده    Serequelبدلیل مشکالت عصبی داروي  ساله،  56براي خانم  
به تـازگی بـه دلیـل تشـخیص تـوده اي در سـینه از  داروي مدروکسـی        . است

  . پروژسترون نیز استفاده می کند

  )پاسخ

Serequel       بسـیار نـادر   (ممکن است باعث افزایش سـطح پـروالکتین شـود
در بیمارن مبتال به سرطان سینه و یا  hyper prolactemiaاهمیت بالینی ). است

افزایش سطح پـروالکتین  . ي وابسته به پروالکتین نامشخص استسایر تومورها
ممکن است ترشح گنادوتروپین هاي هیپوفیز را کاهش دهـد، در ایـن صـورت    

  .داروي آنتی سایکوتیک باید به داروي دیگري تغییر یابد
به چاپ رسیده بیان شده که پـروالکتین باعـث     2006در مقاله اي که در سال  

آنها می شود که البته  مرگاي سرطانی سینه و جلوگیري از تحریک تکثیر سلوله
  .این مطالعه در انسان انجام نشده است

کمتــرین ریســک افــزایش  Serequelدر میــان داروهــاي آنتــی ســایکوتیک،  
 .پروالکتین را دارد

  : توصیه نهائی 

بهتر است یک آزمایش سطح پروالکتین براي بیمار انجام شود و در صورت باال 
و متخصـص اعصـاب و روان    انکولـوژي پزشک متخصـص  هر دو با  ،آن بودن

  .مشاوره شود
Ref. 
Uptodate 20.2 
Micromedex 
AHFS 

 دکتر محجوب
  اطالعات درخواستی

 در ایران موجود است ؟  Cosyntropinچه شکل داروئی از )سوال

ســاله ، مبـتال بــه نقـرس حــاد مـی باشــد کـه بــراي وي داروي      45بیمارآقـاي  
داده   Cosyntropinداروخانه به بیمارداروي . کورتیکوتروپین تجویز شده است

  .ضعیت بیمار خیلی تغییر نکرده استاست و و

 
  

 
  )پاسخ

. اسید آمینه است  39با      ACTHطبیعی فرم،Corticotropinاز نظر ساختاري 
فـرم سـنتتیک     (Synacthen)یا همان تتراکوزکتاید   Cosyntropinدر حالیکه 

ACTH   اسید آمینه است 24است که داراي . 
A Dose of Cosyntropin 0.25 mg, Similar to  
A Dose of 25 units of ACTH, Stimulate adrenal cortex 

در درمان نقرس متفاوت می  ACTHبر اساس مطالعات انجام شده، دوز درمانی 
واحد دو بار در روز به مـدت دو روز ،   80تا  40در برخی مطالعات دوز  .باشد

مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     سپس روزي یکبار تا حصول پاسخ درمانی مطلوب 
واحد به صورت عضـالنی و در   40تزریق تک دوز برخی دیگر از مطالعات .است

  .صورت نیاز، تکرار آن را تایید می کنند 
میلی گرم کـوزینتروپین مـی    1/0مشابه  ACTHواحد از  1با توجه به اینکه هر 

میلی گرم کوزینتروپین، مطابق دوزهـاي   8/0تا  4/0باشد بیمار مذکور می تواند 
  . ذکر شده دریافت نماید

تنها براي مصارف تشخیصی را Cosyntropinداروي آمریکا سازمان غذا و •
  .تایید کرده است

Ref. 
Uptodate 20.2 
Micromedex 

 دکتر شهیده امینی

  اطالعات درخواستی

  براي درمان اضطراب تجویز می شود؟  Pregabalinآیا داروي )سوال

  : براي بیمار تجویز شده دارودوز
  ساعت   12هر    mg 100ساعت سپس    12هر    mg 50دوز ابتدایی،

  )پاسخ

Pregabalin    در درمـانGeneralized anxiety disorder ( GAD )  
اتصال با از طریق ترنسمیترهاي محرك نوروترشح پرگابالین با مهار . کاربرد دارد
عمل می کند ولی مکانیسم دقیق آن  )alpha2-delta(با ولتاژ باال  کلسیمی کانالهاي

در بسیاري از مطالعـات اثـر بخشـی آن    . در درمان اضطراب مشخص نمی باشد
  .نسبت به پالسبو به اثبات رسیده است

اخیراً کاربرد ایندارو در درمان اضطراب در اروپا مورد تائید قرار گرفته است ولی 
 –50 ازایـن دارو   دوز مصـرفی در مـورد  . تائید نشده است  FDAهنوز توسط 

300 mg  درمـان   در. متغیـر اســتGAD  خــواب آلــودگی و  :مثـل  یعوارضــ
تحمـل   تجویز ایـن دارو  در. این دارو می باشدسرگیجه از جمله عوارض شایع 

بطـور کلـی ایـن دارو     .(قطع مصرف و وابستگی نیز باید لحـاظ گـردد   عوارض

ایـن دارو بعنـوان خـط دوم     ).نسبت به بنزودیازپین ها بهتر تحمل می شود
  .مورد استفاده قرار می گیرد GADدرمان در 

  : توصیه نهائی 
فارماکوتراپی و یا رفتار درمانی میتواند بعنوان خط اول درمان مد نظر قرار  -

  .گیرد

SSRI  -   ها وSNRI   مورد استفاده قرار می دارویی ها بعنوان خط اول درمان

هر این داروها براي درمان  اضطراببا افراد مبتال به افسردگی همراه در . گیرند
  .دو بیماري مفید است

مـی  گابـالین  ودیازپین ها و پرز، بنهاTCAشامل :  اضطرابخط دوم درمان  -
  .باشد

د نمورد استفاده قرار می گیر اضطراببنزودیازپین ها جهت درمان موارد حاد  -
. ولی نباید در بیمارانی که سابقه سوء استفاده دارو و یا مواد دارند استفاده شود

همچنین این دسته داروئی جهت درمان عالئم شدید بیماري قبل از شروع اثـر  
SSRI ها میتواند موثر باشد.  

بـه عنـوان تـک    (دنمقاوم استفاده می شو GADسایر داروهایی که در درمان -
  .دنرتازاپین و کوئتیاپین می باشمی )ها SSRIباترکیبی همراه درمانی و یا درمان 

Ref. 
Uptodate 20.2 
Micromedex 
Lexi drug information 

  میثم اسماعیلیدکتر 

  اطالعات درخواستی

داروي مسکن انتخـابی در مشـکالت کلیـوي    چیست؟Tanderilداروي )سوال
  چیست؟

یـک   کـه بـا تجـویز   مبـتال بـه عفونـت ادراري و همـاچوري مـی باشـد       بیمار 
تر شده ولی همچنان درد کلیوي دارد و براي هر شش ساعت بهگرمسفالکسین 

  .وفناك تجویز شده استلکاهش این درد  دیک

  )پاسخ

Tanderil   نام تجاريOxyphenbutazone      می باشد کـه یـک متابولیـت
است که بطور موضـعی     NSAIDاین دارو یک. فعال فنیل بوتازون می باشد

اسـتفاده مـی شـود     مـوارد اپـی اسـکلریت   هاي چشمی از جملـه   براي التهاب
 لـوزان، اسپوندیلیت آنکمثل همچنین به صورت سیستمیک در درمان مشکالتی 
به علت عوارض خـونی در  (استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید استفاده می شود 

انتخاب اول نارکوتیک ها در مشکالت کلیوي . )طوالنی مدت مصرف نمی شود
داروي انتخابی در مشـکالت  نیز ها   NSAIDدر بین . و استامینوفن می باشد

  . میباشد سولینداكکلیوي 

. گزارش شده است  ARFعارضه کلیوي  ها   NSAIDدر مورد تمام 
سـپرین،  دوز پـایین آ را بـا    ARFبـروز   نگرریسـک  مطالعات گذشـته 

متـر  کم عارضه تـرین آنهاسـت ک  داك که نیسولروفن و نیز ب OTCدوز
مــی  ARFهــم ســبب  coxIIهــاي مهــار کننــده. گــزارش نمــوده انــد

  .با کتورالك بیشتر از همه گزارش شده است  ARF.شوند
هـا بـر روي کلیـه ایجـاد سـندرم نفروتیـک و          NSAIDعارضه دوم 

  .بیشتر گزارش شده است روفنپفنونفریت بینا بینی حاد  می باشد که با 
  .عارضه سوم نفروپاتی غشائی است که با دیکلوفناك شایعتر است -
هـا نسـبت بـه       NSAIDبـا سـایر      ARFدر یک مطالعه عارضه  -

  .یب، قابل توجه بوده استسوکسن، سلکناپروک
  .فنازوپریدین هم به همراه هیوسین میتواند موثر باشد  -

Ref. 
Uptodate 20.2 
Micromedex 

میثم اسماعیلیدکتر  

  اطالعات درخواستی

زائـد اسـتفاده    يرفـع موهـا   يبـرا  زریاز ل یتواننم یمارانیدر چه ب)سوال
 کرد؟

  )پاسخ

 : فعال ایمزمن  کسیهرپس سمپل یروسیبا عفونت و مارانیب .1

 کیـ شود و تا  زیتجو روسیو یآنت يداروها دیبا زریقبل از انجام ل
  .یابدادامه  زین زریهفته بعد از انجام ل

  سیازیورپس .2
  يزیخونر .3
  گویلیتیو .4
  دیشد یتیحساس هايواکنش .5
  )یآفتاب سوختگ(با نور آفتاب  دهید بیپوست آس .6
مـاه   6 یشوداستفاده م نینوئیزوترتیمثل ا ییاز داروها کهیدر صورت .7

  .متوقف شوددیبا زریل ،قبل از شروع دارو
و ضد ) نیکلیمثل تتراسا( هاکیوتیب یآنت دها،یمثل استروئ ییداروها .8

  )بوپروفنیمثل ا(دردها 
 رییـ باعث تغ یتواندم: دارند یپوست خود خالکوب يبر رو کهیافراد .9

 .شود یدر ظاهر خالکوب رییرنگ در جوهر استفاده شده و تغ

 
  دکتر شهیده امینی

  DPICسؤاالت بیماران از مرکز
  

٣۴ 


