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زنان باردار را درگیر  5/7% است که حدود  ايپره اکالمپسی، اختالل پیچیده
فشـار سیسـتولیک بـاالي    (تشخیص پره اکالمپسی با فشارخون باال . کندمی

و پروتئینـوري  ) جیوهمیلی لیتر  90میلی لیتر جیوه و دیاستولیک باالي  140
 20ي بعـد از هفتـه  . می باشـد  )ساعته 24گرم در نمونه ادرار  3/0بیش از (

حالت خفیف و شـدید   2سی به پره اکالمپ. شودمشخص میعالئم بارداري 
شـماره  موجـود در جـدول    متکه وجود یک یا چندین عال شودتقسیم می

شدید تبـدیل   پره اکالپمسی را از حالت خفیف به حالت )پشت جلد(یک 
  . کندمی

پره اکالمپسی باعث انقباض و در نتیجه افزایش فشار خون و کاهش جریان 
هـا مثـل   تواند بسیاري ازانـدام گردد که این کاهش جریان خون میخون می

این پدیده منجربه کـاهش جریـان   . کبد، کلیه و مغز را تحت تأثیر قرار دهد
بب مشـکالتی نظیـر کـاهش    تواند سـ گردد و میخون رحم و جفت نیز می

  . رشد جنین، کاهش مقدار مایع آمنیوتیک و پارگی جفت گردد
هـاي  داشتن سابقۀ پره اکالمپسی ریسک بـروز ایـن عارضـه را در بـارداري    

برابر افزایش می دهد که وقوع این عارضه بـا شـدت پـره     7بعدي به میزان 
ی شدید در سه ماهه زنان با پره اکالمپس. اکالمپسی قبلی ارتباط مستقیم دارد

هـاي  توانایی ابتال به پـره اکالمپسـی در بـارداري    25 – 65% سوم بارداري 
 2ریسک فاکتورهاي بروز پره اکالمپسی در جـدول   .باشندبعدي را دارا می

   .پشت جلد ذکر شده است –

  مداخالت درمانی 

عـوارض احتمـالی مـادر و     درمان قطعی پره اکالمپسی جهت پیشـگیري از 
اورژانسی زایمان القاء  در خصوص ولی به هر حال. باشدزایمان می جنین،

، شدت پره اکالمپسی و شرایط مادر و جنین تصـمیم  سن جنین با توجه به
شود و در بیماران با حالت خفیـف تـا شـدید پـره اکالمپسـی در      گرفته می

ولی بـه  . شودزایمان انجام می به زمان پایان حاملگی،صورت نزدیک بودن 
منفعـت و  عـوارض ایـن     بسـتگی بـه  حال تصمیم گیري انجام زایمان هر 

در حالت شدید بیمـاري و آسـیب شـدید    . بیماري روي مادر و جنین دارد
ولی در حالتی که . شودارگانی در هر زمان از بارداري القاي زایمان انجام می

 در شرایط مناسبی باشند بیشترین تالش جهـت ادامـه  هم جنین و هم مادر 
  . شودداري و تکامل جنین انجام میبار

مانیتورینگ دقیق مادر جهت تعیین شدت و سرعت پیشرفت بیماري بسیار 
محدودیت فعالیت و استراحت براي ایـن افـراد توصـیه    . ارزشمند می باشد

به این بیماران باید اطالعـات الزم را در مـورد مشـاهدة عوارضـی     . شودمی
 گاستر و یا درد سمت راست شکم، چون سردرد، تغییرات دید، درد اپی 

 

 

 

روز و یا کاهش برون  1ـ   2تهوع، استفراغ، تنگی نفس و افزایش وزن شدید در 
ده ادراري داده شود تا در صورت مشاهده سـریعاً بـه پزشـک و مراکـز درمـانی      

کاهش  مانندها همچنین از سایر عالئم هشدار براي سایر بارداري. مراجعه فرمایند
حرکات جنین، خونریزي واژینال، درد شکمی، انقباض رحم و یا پارگی غشـاها  

  . این بیماران را آگاه سازیم

  فشار خون باال کنترل

افـزایش  کنترل مختصـر   کاهش دهنده فشار خون، به منظوراستفاده از داروهاي  
بیماري و یا  عوارض ناشی از پره اکالمپسی تغییري در روند فشار خون در درمان

. اجتنـاب شـود  از تجـویز آنهـا   و بایـد   بیمـار و جنـین نـدارد    میزان مرگ ومیـر 
در پـره اکالمپسـی جهـت     افـزایش فشـار خـون   اندیکاسیون اصلی جهت درمان 

. پیشگیري از سکتۀ مغزي و سایر عوارض هایپرتانسـیون شـدید در مـادر اسـت    
پره اکالمپسی تـأثیري   ، در روندکاهنده فشار خونکاهش فشار خون با داروهاي 

طبیعی عروق جفت است ندارد زیرا پروسۀ پاتوژنیک اولیۀ آن شامل تشکیل غیر 
-هاي مادر مـی اختالل اندوتلیال، کاهش جریان خون جفت و ارگان که منجر به

  .شود
 160در صورت افزایش فشار سیستولیک بـه بـاالي    داروهاي کاهنده فشار خون

میلی لیتر جیوه قابـل تجـویز مـی     105ولیک باالي میلی لیتر جیوه و فشار دیاست
-هاي مغزي در این فشارهاي ذکر شده باال میوقوع خونریزيباشد زیرا احتمال 

 بینـی کننـده  پـیش  ،مطالعات نشان داده است کـه فشـار خـون سیسـتولیک    . باشد
کاهنده داروهاي . باشدهاي مغزي میتري جهت تعیین احتمال وقوع سکتهمناسب

در افراد با مشاهده عالئمی چون سردرد، اختالالت دید، درد سـینه و   نفشار خو
  . باشدتر از حد ذکر شده نیز قابل تجویز میهاي پایینتنگی نفس، در فشار خون

مطالعات نشان داده است که کاهش فشار خون منجر به کاهش پرفیـوژن جفتـی   
منجر به کاهش وزن  میلی لیتر جیوه کاهش در فشار میانگین شریانی 10. شودمی

که این اثر کاهش هایپرتانسیون غیر شود می gr 176نوزاد هنگام زایمان به میزان 
و البته بازهم قابل ذکر است  باشدمرتبط با نوع هایپرتانسیون و نوع درمان آن می

، در رونـد پـره اکالمپسـی    نکه کاهش فشار خون با داروهاي آنتـی هایپرتانسـیو  
جهت کاهش عوارض ناشی از افزایش فشار خون در مـادر  تأثیري ندارد و فقط 

  .است
درمان و کنترل هایپرتانسیون به دو صورت حاد و مزمن در پره اکالمپسـی قابـل   

کنترل حاد هایپرتانسیون بـا داروهـایی مثـل البتـالول و هیـدراالزین      . انجام است
وریدي در  mg 20البتالول با دوز . شدوریدي به عنوان خط اول درمان انجام می

در هر وعده  mg 80دقیقه تا دوز  10شود و سپس هر دقیقه انفوزیون می 2طی 
  معموالً . باشدمی mg 300ماکزیمم دوز تجمعی این دارو . باشدقابل مصرف می

  
  
  
  
 

  :هشدار جدید در خصوص داروي آزیترومایسین

مریکا در خصـوص عارضـه قلبـی    سازمان غذا و داروي آ -2013مارچ 
  .هشدار داد) Zithromax(ناشی از مصرف داروي آزیترومایسین

مطالعات اخیر نشان می دهد که این دارو باعـث ایجـاد تغییـرات غیـر     
  .طبیعی در فعالیت الکتریکی قلب می شود

مصرف این دارو ممکن است باعث طوالنی شدن ریپالریزاسیون قلـب و  
 -torsadeقلبی و شود که این امر می تواند منجر به آریتمی  QTمدت 

de pointes  شود. 

ـ خطر ابتال به ضربان نامنظم قلب بر اثر مصـرف ا  دیباپزشکان  ـ  نی  یآنت
ـ  يهـا  يمـار یکه مستعد ب یمارانیرا در ب کیوتیب هسـتند در نظـر    یقلب
  .رندیبگ

  ي آمریکاسازمان غذا و دارو: منبع
 
ــی در   ــراي جلــوگیري از ســردردهاي میگرن تجــویز والپــروات ب

  .باردار ممنوع شدخانمهاي 

هشـدار داد، داروي والپـروات   سازمان غذا و داروي آمریکـا   -2013  ، می6
سدیم و سایر محصوالت آن در خانمهاي باردار براي جلوگیري از حمالت 

  .میگرنی تجویز نشوند
مصرف این داروها می تواند باعث کـاهش سـطح    ،بر اساس مطالعات اخیر

IQ مصرف این دارو جهت پیشـگیري از   این سازمان همچنین. کودك شود
تغییر  Xبارداري به رده  Dرا از رده  در خانمهاي باردار سردردهاي میگرنی

  .داده است
مصرف این داروها در خانمهاي باردار، جهت درمان تشنج تنها در صورتیکه 

  .ینه دیگري وجود نداشته باشد امکان پذیر می باشدهیچ گز
ي والپــروکس ســدیم، والپــروات ســدیم، د: محصــوالت حــاوي والپــروات

 .والپروئیک اسید می باشد

Ref:  www.fda.gov/drugSafety 

گونه اي از ماالریـا پالسـمودیوم فالسـی پـارم در کـامبوج غربـی       
  .شناسایی شده که به داروي آرتمیسینین مقاوم است

از  یکیکرده اند که به  ییشناسا یرا در کامبوج غرب ایسه گونه ماالر نیمحقق
گونه ها  نیا. مقاوم هستند )نینیسیآرتممشتقات ( ایضد ماالر یاصل يداروها

 يمتفـاوت هسـتند و بـه کشـورها     ایماالر يگونه ها گریبا د یکیاز نظر ژنت
 .می باشنددر حال گسترش  هیهمسا

  

  

  

پارم از همـه   یگونه موسوم به فالس ا،یماالر یچهار دسته اصل انیاز م
 دانشمندان را نگران کـرده  ،خطرناکتر است و مقاوم شدن آن به درمان

  .است

  .فروش بوتاکس تقلبی در آمریکا رو به افزایش است

سازمان غذا و داروي آمریکا در خصوص محصـوالت تقلبـی بـا نـام     
  .تجاري بوتاکس هشدار داده است

. فروش می رسنداین محصوالت توسط توزیع کنندگان غیر قانونی به 
تفاوت عمده این محصوالت تقلبی با بوتاکس کمپـانی الرگـان کـه     2

توسط سازمان غذا و داروي آمریکا منتشر شده است به شرح زیر می 
  :باشد
بر روي کارتن بسته بندي داروهاي تقلبی نام ماده موثره بوتولینیـوم   •

توکسین نوع آ ذکر شده است در صـورتیکه بـر روي بسـته بنـدي     
 .نوشته شده است Onabotulinum ToxinAاکس الرگان بوت

در مورد ویالهاي تقلبی سري ساخت و تاریخ انقضاء چاپ شده بـر   •
  .روي کارتن با موارد نوشته شده بر روي ویال یکسان نیست

  سازمان غذا و داروي آمریکا:  منبع
ماهه اول سـال   3آمریکا در  پرفروش ترین داروهايفهرست 

  .منتشر شد 2013

پنج داروي پـر   Drugs.comبر اساس گزارش منتشر شده در سایت 
  :ا به شرح ذیل می باشدفروش در آمریک

Drug Name  

  

Sales ($000) 

  

% Change 

(previous quarter)
Abilify $1,526,228 3.24% 
Nexium $1,458,964 1.21% 
Cymbalta $1,296,843 5.65% 
Crestor $1,295,760 1.59% 
Advair Diskus $1,277,171 6.00% 

 
www.Drugs.com  
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  )پاسخ
از مواد آرایشی مو مثل رنگ  بار 4تا  3مصرف  بر اساس برخی از مطالعات،

عارضه اي بر روي در طول بارداري، ... و، صاف کننده مو، رنگ بر هاو م
  . جنین ایجاد نمی کند
برخی از مواد شیمیایی موجود در محصوالت آرایشی در مطالعات حیوانی 

ریسک  ،مو مثل فنیلندیامین، آمینوفنول و اتانوالمین با دوزهاي خیلی باال
  .آسیب هاي جنینی مشاهده شده است

در صورت عدم  شود به دلیل نیاز به مطالعات بیشتر ت پیشنهاد میدر مقاال
  . شودبه بعد از ماه سوم موکول  اینگونه موادمصرف  ،ضرورت

  دکتر صباغ

Ref.: 
Safety of hair products during pregnancy 

  اطالعات درخواستی

  چگونه است؟  Rituximabنحوه تزریق و رقیق سازي آمپول ) سوال

  )پاسخ
این دارو از جمله داروهاي مونوکلونال آنتی بادي است که بر علیه آنتی ژن 

CD20  بر روي لنفوسیتB لنفوم غیر : کاربردهاي اصلی دارو. کندعمل می
متوسط تا شدید،  CLL، RA (CD20+)، (CD20+)هوچکینی 

wegener’s granulomatosis، Microscopic polyuangiitis باشدمی .  

  : نحوه تزریق صحیح دارو

  . استفاده شود Bolus)یا  (Pushبه صورت تزریق وریدي  سریع  نبایداین دارو 
شود و سرعت تزریق اولیه رقیق سازي انجام می D5Wو یا  NSهاي در سرم

هاي حین تزریق و در صورتیکه واکنش. شودتنظیم می mg/hour 50آن 
توان می mg/hour 50دقیقه سرعت تزریق را  30حساسیتی مشاهده نشد هر 

  . mg/hour 400افزایش داد تا حداکثر سرعت 
در سرم سدیم کلراید  1ـ  mg/ml 4 شودآماده می غلظت نهایی که از فرآورده

ه به آرامی سرم که رقیق سازي در آن صورت گرفته برگرداند. و یا قندي است
  . نشودسرم تکان داده . شود تا اختالط به خوبی صورت گیرد

از سرم غلظت نهایی  450ccدارو با  500mg/50ccبه عنوان مثال ویال 
1mg/ml 500دهد ویا همان ویال را تشکیل میmg/50cc  75باcc  از

 . دهدرا تشکیل می 4mg/ml سرم غلظت

هاي حین کاهش واکنشدر تمامی موارد مصرف داروجهت : نکته بسیار مهم
ها مصرف هاي حساسیتی و پیشگیري از این واکنشتزریق و یا واکنش

قبل از انجام  دقیقه mg 50 (30(و دیفن هیدرامین  )mg 650(استامینوفن
  . شودتزریق پیشنهاد می

ویا ( 100MGاستفاده از متیل پردنیزولون وریدي  RAدر موارد  -
 .شودنیز پیشنهاد می) معادل آن

  دکتر میثم اسماعیلی
Ref.: 
Package insert 
Uptodate 20.3 
 

  اطالعات درخواستی

فرم به  و نحوه تبدیل فرم پایه دارو Sifrolتفاوت اشکال مختلف دارویی ) سوال
  ملح آن چگونه است؟ 

  )پاسخ
باشد که در درمان و کنترل می Pramipexoleسیفرول از جمله اسامی تجاري 

 (RLS)عالئم پارکینسون، درمان موارد متوسط تا شدید سندرم پاي بی قرار 
. باشدفیبرومیالژیا می فرعی آن نیز درمان افسردگی و موارد مصرف . شوداستفاده می

دارو بیشتر بر روي   این. باشدیست دوپامین میناین دارو از جمله داروهاي آگو
نیز اثر بخشی  D3و  D4موثر است و  همچنین بر روي رسپتورهاي  D2هاي زیرگروه

  . دارد
باشد که پایه دارو میاساس بر  0.7mg ,0.18 ,0.088قرص  سیفرول به  صورت 

بر اساس ملح دي هیدروکلراید  1mg ,0.25 ,0.125به ترتیب معادل 
  . باشدمونوهیدرات می

  
  
  
  
  

باشد که نیز موجود می آهسته رهشهمچنین  فرم تجاري سیفرول به صورت 
باشد زیرا تنظیم دوز خاصی تر می نحوه تبدیل دوز آن از نوع معمولی بسیار ساده

به . باشدمی mg 1به  mg 1به نسبت  ERو تطبیق دوز آن به فرم  نیاز ندارد
کند باید استفاده می) نوع معمولی( mg 0.25عنوان مثال بیماریکه سه  قرص 

  . استفاده کند mg 0.75یک قرص آهسته رهش 
در جدول  و آهسته رهش به صورت ملح ساده pramipexoleاشکال دارویی 

  : .زیر مشخص شده است

  
  
  
  
  

  دکتر میثم اسماعیلی
Ref.  
Micromedex 
Uptodate 20.3 

 3دقیقه بعد انفوزیون شروع و  5ـ  10کاهش فشار خون با این دارو در طی 
  .انجامدساعت به طول می 6تا 

دقیقه انفوزیون و در صورت عـدم   1ـ   2وریدي طی  mg 5هیدراالزین با دوز 
ماکزیمم دوز . شوددوز بولوس تجویز می 5ـ   mg 10دقیقه،  20اثر بخشی طی 

به فشـار خـون    mg 30اگر تا دوز تجمعی  باشد ومی mg 20بولوس این دارو 
  . مد نظر نرسیدیم باید داروي دیگري را جهت کنترل فشار خون تجویز کنیم

سریع االثر قابل مصرف در شرایط نیکاردیپین و  mg 30نفیدیپین آهسته رهش 
  . باشندکنترل حاد فشار خون می

  .دنکنتمام داروهاي کنترل کنندة فشار خون از جفت عبور می
داروي انتخابی جهت کنترل فشـار خـون مـزمن در بـارداري متیـل دوپـا و       

سیم مثل نفیدیپین آهسته رهـش  هاي کانال کلکننده مسدود. باشدالبتالول می
  . باشدهاي بعدي قابل مصرف میبه عنوان انتخاب

بـا شـدت متوسـط اسـت و      دوپا یک داروي پایین آورنده فشار خون، متیل
   .)ساعت 6تا  3(شروع اثر کندي دارد 

که در بـارداري کنتراندیکاسـیون دارنـد شـامل      داروهاي کاهنده فشار خون
راحل انتهایی بارداري منجر به ایجاد سـمیت بـا   نیتروپروساید است که در م

ها نیز در تمام مراحـل بـارداري    ARBو  ACEI. شودسیانید در نوزاد می
  . کنتراندیکاسیون دارند

، رسـاندن فشـار خـون    درمـان فشـار خـون در پـره اکالمپسـی      میزان هدف
 90ـ   100لیتر جیوه و فشار دیاستولیک بین میلی 140 – 150سیستولیک به 

ها البته قابل ذکر است که در افرادي که آسیب ارگان. باشدلیتر جیوه مییلیم
  . شودلیتر جیوه توصیه میمیلی 140/  90را نیز به همراه دارند میزان هدف 

  اکالمپسی 

شود که در این حالـت یـک یـا چنـد تشـنج      اکالمپسی به حالتی اطالق می
داشتن سابقه ي سایر اختالالت  بدون ژنرالیزه و یا کما در فرد پره اکالمیتیک

بالینی در هر زمان بارداري از سه ماهـه   تظاهرات. شودنرولوژیک ایجاد می
در گذشته اکالمپسی را . تواند مشاهده شوددوم تا یک ماه بعد از زایمان می
دانستند ولی در حال حاضر تشنج را یکی از آخرین مرحله پره اکالمپسی می

پـره اکالمپسـی و اکالمپسـی    . داننـد ه اکالمپسی شدید میتظاهرات بالینی پر
  . باشدترین دالیل مرگ مادر حین بارداري میاصلی

  پیشگیري از تشنج 

هایی با حالت خفیف تا منیزیوم سولفات جهت پیشگیري از تشنج در خانم
معموالً این دارو در ابتداي زایمان . شدید پره اکالمپسی قابل تجویز می باشد

دقیقه انفوزیـون   15ـ   20گرم طی  4ـ   6دوز  که در ابتدا بامی شود تجویز 
در افراد . گرم هر ساعت قابل تکرار می باشد 1ـ  3شود و سپس وریدي می

ساعت بعد از زایمان می تـوان منیزیـوم    12با پره اکالمپسی خفیف معموالً 
 24ـ   48در حالیکه در افراد با پـره اکالمپسـی شـدید    . سولفات را قطع کرد

این دارو دفع کلیوي . ساعت بعد از زایمان انفوزیون ادامه پیدا می کند
درمان با ضـد   .دارد و در افراد با نارسایی کلیوي باید تنظیم دوز شود

در افراد با ریسک باال جهت کاهش تشکیل ترومبین و حفـظ  انعقادها 
ـ     . شودپرفیوژن جفت توصیه می ا لذا آسـپرین بـا دوز پـایین درافـراد ب

مکانیسـم  . باشدریسک پره اکالمپسی جهت پیشگیري قابل تجویز می
ن و تغییر در سنتز هت این اثر کاهش تولید ترومبوکساپیشنهاد شده ج

بعضی مطالعات اثرات . می باشد Eپروستاسایکلین و پروستاگالندین 
را ) IU/day 400( Eو ویتــامین ) c )mg 1000مفیــدي از ویتــامین 

  . اندبیان کرده

  ظاهرات بعد از زایمان ت

شود که عالئم پره اکالمپسی تأخیري بعد از زایمان به حالتی اطالق می
 6روز تـا   2و نشانه بیماري منجر به مراجعه فرد به مراکز پزشـکی از  

 . شودهفته بعد از زایمان می

هاي زایمان و خروج جفت همواره باعث برطرف شدن عالئم و نشانه
-ساعت بعد از زایمان ایجاد می 48معموالً دیورز در . شودبیماري می

ي اول و یا دوم بدتر نیـز  هیپرتانسیون ممکن است در طی هفته. شود
یابد و به هفته بعد از زایمان بهبود می 4شود ولی در اکثر خانم ها طی 

  . ماه بطول بیانجامد 3طور نادر ممکن است تا 
یابد ولـی  از زایمان بهبود میپروتئینوري معموالً در طی چند روز بعد 

در افراد که میزان پروتئینوري زیاد داشتند این بهبـودي ممکـن اسـت    
  .ها به طول بیانجامدها الی ماههفته

بـه   IIپره اکالمپسی باعث افزایش ریسک ابتالي مادر به دیابـت نـوع   
در ایـن افـراد شـانس ابـتال بـه      . شودبرابر افراد عادي می 3ـ   4میزان 

ESRD م تحت حاد نیز درطول زندگی باال استیروئیدیسهیپوت و .  

  : داروي انتخابی در شیر دهی

هاي کانال کلسیم بهترین دارو در کنترل فشار بتابالکرها و بلوك کننده
 .باشندخون در دوران شیردهی می

  )رزیدنت داروسازي بالینی( غفاريصبا  دکتر   :گردآوري مطالب
Ref. 

1- Meher S, Abalos E, Carroli G. Bed rest with or without 
hospitalisation for hypertension during pregnancy. Cochrane 
Database Syst Rev 2005; :CD003514. 

2- Working group report on high blood pressure in pregnancy. National 
Institutes of Health, Washington, DC 2000. 

3- Lindheimer MD, Taler SJ, Cunningham FG. Hypertension in 
pregnancy. J Am SocHypertens 2008; 2:484. 

4- Abalos E, Duley L, Steyn DW, Henderson-Smart DJ. 
Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension 
during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007; :CD002252. 

5- Duley L, Henderson-Smart DJ, Meher S. Drugs for treatment of very 
high blood pressure during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 
2006; 3:CD001449. 
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پایه 
(base) 

معادل 
(equivalent) 

 ملح
(Salt) 

0.088mg ← 0.125mg 
0.18mg ← 0.25mg 
0.7mg ← 1mg 
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  اطالعات درخواستی

 فمور یبه علت شکستگ راًیاخ مر،یساله مبتال به آلزا 80خانم  ماریب )سوال
 نیفامپیکپسول ر شانیا يپزشک معالج برا. بوده است يبستر مارستانیدر ب
mg 300 عـدم   لیبـدل . کرده است زیواحد تجو 50000 يد نیتامیو پرل و
 يتـوان داروهـا   یم ایبدانند آ خواهندیم ماریبستگان ب ،در بلع ماریب ییتوانا
   داد؟ ماریرا باز کرد و داخل آب حل کرد و به ب رمذکو

   )پاسخ
Pearl Vit D3  50000 IU   داخلش را به  عیتوان سوراخ کرده و ما یرا م

  . د و یا با نظر پزشک از نوع تزریقی استفاده کنندبدهن ماریب
 mg/ml 150 قطره دارویی با توجه به موجود بودن شکل : نیفامپیر کپسول

   .دقطره استفاده گرد تریل یلیم 2از  توانیگرم م یلیم 300هر کپسول  يبه ازا
  10mg/ml (w/v) درصد کی ونیسوسپانس هینحوه ته :ینوسیفرآورده جال

   . باشدبه شرح ذیل می
 300 کپسـول  4 يمحتـوا  تـوان  یمـ  mg/ml 10  ونیسوسپانسـ  هیته  يبرا

شربت مخلوط  هیپا تریل یلیم 20گرم را با  یلیم 150کپسول   8 ایمیلیگرم 
قبل از مصـرف خـوب تکـان داده    . رسانیممی cc 120ه سپس به حجم کرد

  . شود و فرآورده تا یک ماه پایدار است
 هیـ داروسـاز جهـت ته   ایـ بـه پزشـک    یدر صورت عـدم دسترسـ  : هیتوص

داخل کپسول را داخـل آن   يرنده شود، متحوا بیس يمقدار ونیسوسپانس
  .بدهند ماریو به ب ختهیر

 یخیدکترمشا

Ref.: 
Micromedex, Uptodate 20.3, Package insert 

  

  اطالعات درخواستی

.  پزشک معالج براي بیمار داروي متیل پردنیزولون تجویزکرده است )سوال
با مراجعه به مرکز درمانی، دارو به صورت انفوزیون بـه وي تزریـق شـده    

  آیا داروي مذکور را میتوان به صورت انفوزیون استفاده کرد؟ .است

  )پاسخ
پردنیزولون هم به صورت وریدي و هم بـه صـورت   ملح سوکسینات متیل 

  .عضالنی قابل تزریق می باشد

  
  
  

از آنجاییکه ملح استات به صورت سوسپانسیون می باشد نباید به صـورت  ولی 
همچنین بدلیل ریسک باالي آتروفی نباید به صـورت زیـر   . وریدي تزریق شود

  . دلتویید تزریق شودجلدي در عضله 
دوز باالي ملح سوکسینات  نباید به صورت بولوس استفاده شـود و حتمـاً بایـد    

  . انفوزیون شود
با تزریـق   مبولی و مرگ ناگهانیآ به علت ریسک هایپرتانسیون، آریتمی،: توصیه
  . باید چک شوداستات دارو، ملح دارو جهت تزریق وریدي  ملح وریدي

 دکتر سارا خلج

Ref.: 
Uptodate 20.3  

  

  اطالعات درخواستی

آیا می توان در دوران شیردهی از عصاره گل گاو زبان و همچنین چاي  )سوال
  استفاده نمود؟) جهت الغري(سبز 

  )پاسخ
-کافئین داخل شیر ترشح می. باشدحاوي کافئین، پلی فنول و تانن میچاي سبز 

اگرچه مصرف . شود و ممکن است مشکالتی را براي نوزاد شیرخوار ایجاد کند
که یک است اما از آنجایی بی خطراحتماالً ) مانند یک فنجان در روز(مقادیر کم 

میلی گرم کافئین دارد ممکن است مشـکالتی از   80 – 10فنجان چاي سبز بین 
  . همراه داشته باشدقبیل بی قراري، گریه و کاهش ساعت خواب نوزاد را به 

  ) Borago officinalis(  گل گاوزبان
 هایی است کـه بـراي کبـد و ریـه     دقسمت هاي مختلف این گیاه حاوي آلکالوئی

این آلکالوئیدها به داخل شـیر ترشـح   . باشندسمی بوده و احتماالً کارسینوژن می
دوران  هاي حاوي برگ و یـا گـل ایـن گیـاه نبایـد در     بنابراین فرآورده. شوندمی

  . شیردهی مصرف شوند
بهتر است از مصرف این فـرآوده هـا در دوران شـیردهی اجتنـاب     : توصیه نهایی

  . گردد
   دکتر بدري
Ref.: 
Lactmed 
Medline plus 

  اطالعات درخواستی

  معمولی چیست؟  paclitaxelنسبت به  abraxaneمزیت   )سوال

   )پاسخ
Abraxane  برندPaclitaxel   جهـت بهبـود   . باند شده با پـروتئین اسـت

نوع جدید آن که با پروتئین باند شده  است به بـازار   paclitaxelحاللیت 
ــت    ــده اس ــی ش ــی معرف ــالل. داروی ــاي ح ــه   Paclitaxelه ــدیمی ک ق

polyoxyethylated castor oil   و یـا همـان(Cremophor)    روغـن
. باشــندمــی شــده و اتــانول هســتند توکســیکی اتیلــه ســکرچــک پلــی اک

فرموالسیون جدیـد دارو باعـث کـاهش زمـان انفوزیـون، کـاهش ریسـک        
هاي حساسیتی و عدم نیاز به مصرف داروهایی از قبیل دگزامتـازون،  واکنش

ــون   ــل از تجــویز و انفوزی ــدرامین و ســایمتیدین قب ــه (دیفــن هی نســبت ب
  . شوددارو می) فرموالسیون قدیمی

هاي حیوانی نشان ن جدید دارو در مدلمطالعات فارماکوکینتیکی فرموالسیو
داده شده است که این دارو نسبت به فرموالسیون قدیمی سـطح پالسـمایی   

  . سرعت توزیع بیشتري داردو بیشتر کمتر، سطح بافتی 
آلبـومین بانـد شـده بـا پکلـی       ن جدید دارو که حاوي ذرات نانوفرموالسیو
یزان کمتري دارد ولی هاي حین تزریق را به مباشد ریسک واکنشتکسل می

هاي آن قیمت این فرآورده بسـیار  علیرغم مزیت. شوداین ریسک صفر نمی
عات عـوارض  بعضی مطالقدیمی است و همچنین در  هايباالتر از فرآورده

نرولوژیکی نیز با آن مشاهده شـده اسـت و همـین عوامـل باعـث کـاهش       
  .جایگزینی دارو در افراد سالمند شده است

(nab – Paclitaxel) Nanoparticle albumin – bound paclitaxel  که
پاکلی تاکسل عاري از کرموفور است جهـت افـزایش نفوذپـذیري دارو بـه     

هاي توموري طراحی شده است و همچنین سمیت ناشی از کرموفـور  سلول
این دارو در درمان سرطان سینه . شودنیز با مصرف این فرآورده مشاهده نمی

علیرغم . نوان درمان تک دارویی مجوز دریافت کرده استمتاستاز شده به ع
بـاالي آن   ، قیمتpaclitaxel و docetaxelهاي این دارو نسبت به مزیت

اي این دارو با همچنین مطالعات مقایسه. باعث کاهش مصرف آن شده است
Paclitaxel هفتگی نیز انجام نشده است .  

  اسماعیلی میثم دکتر
Ref.: 
Micromedex 
Uptodate 20.3 

  

  اطالعات درخواستی

به دلیل لخته خون موجود در پا در حـال حاضـر در    -ساله 58آقاي -بیمار
قبل از شـروع بـه مصـرف دارو    . حال استفاده از داروي وارفارین می باشد

  .   مصرف سیگار را قطع کرده است
  آیا در صورت ترك سیگار، احتیاج به تعدیل دز وارفارین می باشد؟ )سوال

   )پاسخ
 polycyclic aromatic PAH)سیگار به علت وجـود مـاده شـیمیایی   

hydrocarbons) ي آنزیمی و در نتیجه میزان نیاز به دارو را ، القاء کننده
  . تواند باال ببردمی% 21/13و در مطالعه دیگري % 13/12در یک مطالعه تا 

وارفارین به هنگام  دوزبر اساس برخی از مطالعات انجام شده، لزوم تعدیل 
افزایش سطح به عنوان یک قاعده کلی به دلیل  .ترك سیگار تأکید شده است

تا روز چهـارم بعـد از   % ) 10حدود (کاهش تدریجی دز دارو خونی دارو 
  .ترك سیگار توصیه می گردد

 وزاز آنجا که شروع مصرف دارو، با قطع سیگار همراه بوده، نیاز به تعدیل د
  .باشدنمی

عـدم مصـرف داروهـاي     ثابت ماندن رژیم غذایی و سـبزیجات،  )هتوصی 
OTC بدون تجویز پزشک توصیه  شد... ها و ها، ویتامینمثل روغن ماهی .  

  دکتر صباغ
Ref.: 
Assessing evidence of interaction between smoking and 
warfarin.Chest.2011 May; 139(5):1130-9 

  

  اطالعات درخواستی

ساله به منظـور جلـوگیري از بـارداري بـه صـورت       26خانم  )سوال
داروساز به . اورژانسی اقدام به تهیه داروي لوونورژسترول نموده است

آیا . وي توصیه کرده مصرف یک عدد از داروي مذکور کافی می باشد
مصـرف یـک قـرص از داروي لوونورژسـترول جهـت پیشـگیري از       

  بارداري کافی می باشد؟

   )پاسخ
 5/1ه به شکل دارویی جدید این دارو به صورت قرص هـاي  با توج

حـداکثر  (میلی گرم، استفاده از یک قرص بالفاصله بعـد از مقاربـت   
  .توصیه می شود میلیگرم 75/0عدد قرص  2یا ) ساعت72

اسماعیلیمیثم  دکتر  

  

  اطالعات درخواستی

می خواهد از مواد آرایشی مو  - ماه اول بارداري -ساله 30خانمی 
  .صاف کردن موي خود استفاده کند جهت
  ؟ از این مواد استفاده کندتواند در ماه اول بارداري آیا می )سوال
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