مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گروه مراقبتهای داروئی

واحدDPIC
خبرنامه شماره  :چهل وپنج
ارديبهشت 98

هيئت تحريريه :

دكتر رضا حيدري
دكتر عفت نصري
دكتر حميد رضا كريم نژاد
زهرا مصطفوي
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ديفن هيدرامين Diphenhydramine :
رده درمانی  :آنتی هيستامين
نام تجاری Benadryl Beldin :
موارد مصرف  :ديفن هيدرامين در درمانعالمتی رينيت آلرژيک ،رينيت وازوموتور ،كهير ،سرفه ،تهوع،آبريزش بينی و استفراغ
ناشی از مسافرت يا حركت ،به عنوان يک خوابآور ماليم ،مسکن آرام و درمان عالمتی پاركينسون و واكنشهاي اكستراپيراميدال
به كار میرود..

مکانيسم اثر
اثر ضد آلرژي اين دارو به علت رقابت با هيستامين براي اتصال به گيرندههاي H1است .اثر ضداستفراغ و ضد
سرگيجه آن را میتوان به اثر ضد موسکارينی آن ارتباط داد .اثر ضدسرفه ديفن هيدرامين به علت اثر مستقيم بر
مركز سرفه در بصلالنخاع است .اين دارو بر گيرندههاي H1مغز اثر گذاشته موجب اثرات خوابآور میگردد.
عوارض جانبی ضد موسکارينی مانند خشکی دهان ،تاري ديد ،دوربينی و عوارض دستگاه گوارشی 7.

تداخالات دارويی
 مصرف همزمان با الکل يا ساير داروهاي  CNSدپر سانت :تشديد اثرات تضعيف كنندگی CNS
 افزايش اثرات آنتی كولينرژيک  ،در مصرف همزمان با ساير داروهايی كه خواص آنتی كولينرژيک دارند .
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موارد منع مصرف و احتياط
منع مصرف :پورفيري  ،حمله حاد آسم  ،نوزادان نارس  ،سابقه واكنش هاي افزايش حساسيتی به اين دارو
احتياط  :گلوكوم زاويه بسته  ،هيپرتروفی پروستات ،پپتيک اولسر تنگ كننده پيلور  ،انسداد پيلور و
دئودنال و انسد اد كردن مثانه  ،مبتاليان به آسم و ساير بيماري هاي گروه  ، CoPDپرفشاري خون
،هيپرتيروئيدي  ،بيماران قلبی _ عروقی باال بودن فشار داخل چشم ،كودكان زير  6سال  ،مبتاليان به ديابت
شيرين و افراد مسن  .در كودكان مبتال به آسم ،بيماري هاي كبدي  ،تشنج و گلوكوم مصرف نشود مگر تحت
حالت خاص  .الکل موجود در آنتی هيستامين ها هميشه مد نظر باشد (به ويژه در كودكان ) .در نارسايی كليه
تنظيم دوز ضروري است .

مصرف در بارداری و شير دهی
در بارداري فقط در صورت لزوم و با احتياط تجويز شود  .تجويز در زنان شير ده توصيه نميشود .

مسموميت و درمان
عاليم مسموميت با ديفن هيدرامين و ساير آنتی هيستامين های مشابه در کودکان  :مردمک هاي
گشاد ثابت  ،صورت گل انداخته  ،خشکی دهان  ،تب  ،تحريک پذيري  ،توهمات مختلف  ،آتاكسی  ،عدم
هماهنگی حركات  ،تشنجات تونيک كلونيک و خواب آلودگی پس از تشنج
مسموميت در بزرگساالن  :بيشتر باعث خواب آلودگی تا كوما می شود كه ميتواند با تحريک پذيري ،تشنج و
فاز پست ايکتال باشد  .ا دم مغزي و رابدوميوليز و نفروز نفرون فوقانی  ،كوماي پيش رونده  ،كالپس قلبی –
عروقی و مرگ ممکن است رخ دهد ( شروع عاليم  :دو ساعت پس از خوردن دارو و مرگ ميتواند تا  18ساعت
رخ دهد .
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درمان  :عالمتی – حمايتی  ،پادزهر اختصاصی ندارد  .تخليه معده با استفراغ آور يا گاواژ معده  ،تجويز شاركول
فعال تجويز منيزيوم سولفات به عنوان كاتارتيک در صورت افت فشار خون مايعات وريدي و نور اپی نفرين يا
فنيل افرين تجويز آنالپتيک ها ( كافيين ) توصيه نمی شود .

اشکال دارويی :
شربت 12.5 mg/5 ml:
قرص 25mg :
آمپول تزريقی 50 mg/ml :
کپسول خوراکی 25 mg :

کافئين :
5

طبقه بندی مارتيندل  :گشاد كننده هاي برونش و داروهاي ضد آسم
طبقه بندي درمانی  :داروهاي موثر بر سيستم عصبی مركزي داروهاي ضد اشتها و محرك سيستم تنفس و
اعصاب مركزي  ،داروهاي ضد اشتها و محرك مغز
نام تجاري  :قرص آلرتين
موارد مصرف کافئين  :يک محرك سيستم عصبی مركزي می باشد و باعث ايجاد بيداري و افزايش فعاليت
ذهنی می شود  .همچنين ميتواند باعث تحريک مركز تنفسی شود و سرعت و عمق تنفس را زياد می كند
كافئين باعث تسهيل عملکرد عضالنی و افزايش كار كلی قابل انجام توسط يک عضله ميشود از كافئين همچنين
در درمان كوتاه مدت آپنه نوزادان زود رس استفاده ميشود .
دوز مصرفی  :دوز  50تا  100ميلی گرم جهت تحريک ماليم سيستم عصبی مركزي استفاده می شود .
دوز آغازين در نوزادان  20mg /kgكه با يک دوز نگهدارنده سيترات كافئين به ميزان 5 mg / kgروزانه دنبال
ميشود.
عوارض جانبی کافئين  :مصرف طوالنی مدت كافئين ممکن است منجر به مقاومت نسبت به بعضی فعاليتهاي
دارويی آن شود و بعضی عاليم ترك شامل بيقراري و خستگی و سر درد ممکن است در قطع مصرف ناگهانی آن
مشاهده ميشود .
مضرات کافئين  :كافئين جلوگيري از جذب مواد معدنی مخصوصا آهن ميکند و با توجه به اثر آن بر منقبض
شدن عروق خونی ،مصرف آن در مبتاليان به فشار خون  ،همچنان با ريسک باال همراه است .
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مکانيسم اثر کافئين  :كافئين يک متيل گزانتين است كه آنزيم فسفودي استراز را مهار ميکند و يک اثر
آنتاگونيستی نسبت به گيرنده هاي مركزي آدنوزين دارد و يک محرك سيستم عصبی مركزي می باشد .
تداخالت دارويی کافئين  :كافئين تحت متابوليسم گسترده سيتوكروم ميکرزومال 450و ايزوآنزيم C2PIA2
قرار ميگيرد و با داروهاي زيادي و موادي كه كليرانس متابوليک آن را تحت تاثير قرار ميدهند تداخل داروئی دارد
.
اشکال دارويی  :آمپول كافئين (سيترات ) 30mg/3ml
قرص  200/100 :ميلی گرم
بلئومايسين Bleomycin
نام تجاري Blenoxane :
گروه دارويی  :آنتی بيوتيک
گروه درمانی  :ضد سرطان
شکل دارويی  :آمپول  15واحدي
مصرف در دوران حاملگی  :غير مجاز مگر در شرايط ويژه به صورت حداقل
موارد مصرف  :سرطان هاي سلول پوست  ،لنفوم  ،سرطان بيضه
ميزان مصرف  :طبق دستور متخصص شيمی درمانی ويال هاي 15واحدي را يک تا  2بار در هفته تزريق نماييد .
موارد مانع  :حساسيت شديد  ،حاملگی
عوارض جانبی  :فيبروز ريه به ويژه در افراد سالمند كه مشکل زمينه اي ريه دارند و مهمترين عارضه جانبی می
باشد  .آثار پوستی بر روي لثه و زبان
توجهات  :بلئومايسين دارويی خطرناك است كه فقط توسط پزشک با تجربه بايد تجويز شود و همچين در افراد با
نارسايی كليه و ريه با احتياط كامل تجويز شود  .در صورت التهاب دهان و زبان بايد ميزان دارو را كاهش داد .
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آموزش  :بيمار بايد اطالعات كافی از وضعيت ريه و كبد خود در اختيار پزشک قرار دهد  .در صورت تغيير رنگ
پوست يا ايجا د سيا نوز در انگشتان مراتب را به كادر پزشکی اطالع دهيد  .مصرف اين دارو با ريزش مو همراه
است كه پس از قطع دارو بهبود ميابد .
شرايط نگهداري  :محلول آن در يخچال به مدت  4هفته قابل نگهداري می باشد .
آلتپالز Alteplase
نام تجاري ACTILYSE :
دسته دارويی  :فعال كننده پالسمينوژن بافتی
مکانيسم اثر  :كمک در حل شدن لخته هاي خون
موارد مصرف  :ليزوترومبی در درمان انفاركتوس ميوكارد حاد  ،درمان آمبولی ريوي بزرگ درمان سکته
ايسکيميک حاد  ،راه اندازي مجدد وسايل تشخيصی وريد هاي مركزي با قابليت برداشت خون
عوارض جانبی آلتپالز  :كهير  ،اكيموز  ،خونريزي از لثه  ،تب  ،آريتمی يا ديس ريتمی قلبی  ،آنافيالكسی ،
برونکواسپاسم  ،فلبيت در محل تزريق
تداخالت دارويی آلتپالز  :مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقاد خوراكی يا هپارين با آلتپالز  ،به علت افزايش
خطر خونريزي بطور كلی توصيه نمی شود  .داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي  ،اسيد والپرونيک ممکن است
خطر بروز خونريزي شديد را افزايش دهد .
اطالعات مهم در مورد آلتپالز
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در صورت داشتن هر يک از اين موارد پزشک را در جريان بگذاريد  :تومور مغزي يا آنوريسم ،فشار خون باال ،
خونريزي گوارشی  ،هموفيلی  ،يا اختالالت خونريزي  ،ضربه مغزي جراحی مغزي يا نخاعی  ،يا جراحی وسيع
ديگر .
در صورت دريافت هر گونه خدمات درمانی پزشک معالج را از مصرف آلتپالز آگاه سازيد .

پيش از مصرف آلتپالز
اگر نسبت به آلتپالز حساسيت داريد يا دچار موارد زير هستيد  ،نبايد اين دارو را مصرف كنيد :
 خونريزي داخل مغز
 خونريزي فعال داخلی
 سابقه اخير جراحت يا صدمه ديدگی شديد
 خونريزي معده
 اختالالت خونريزي يا انعقادي مانند هموفيلی
 فشار خون باال يا كنترل نشده
 تومور مغزي يا آنوريسم (گشاد شدن عروق خونی )
 جراحی وسيعی كه اخيرا انجام شده باشد
 سابقه ضربه مغزي يا جراحی در مغز يا طناب تخاعی در سه ماه گذشته
 سابقه اخير سکته مغزي (مگر اينکه تحت درمان باشيد )
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در صورت امکان قبل از دريافت دارو  ،اگر دچار موارد زير بوديد  ،پزشک خود را در جريان قرار دهيد :
 سابقه سکته مغزي در گذشته
 خونريزي در معده  ،روده ها يا مجاري اداراي كه اخيرا اتفاق باشد
 فشار خون باال
 مشکالت قلبی
 عفونت در ناحيه قلب ( كه اندوكارديت باكتريال نيز ناميده ميشود
 بيماري كليوي يا كبدي
 مشکالت بينايی ناشی از ديابت
 كبودي يا عفونت شديد در اطراف ناحيه وريدي كه كاتتر درون آن است
 اگر باردار هستيد يا اخيرا زايمان داشتيد
 اگر اخيرا نمونه برداري بافتی (بيوپسی) داشتيد
 جراحی وسيع يا صدمه جدي كه اخيرا اتفاق افتاده باشد .
پس از دريافت آلتپالز از چه چيزی بايد پرهيزکنم
پس از دريافت آلتيپالز جهت مصرف بالفاصله ي آسپرين و ايبوپروفن با پزشک خود صحبت كنيد  .اين
داروها امکان خونريزي را در شما افزايش ميدهند .
از فعاليت هايی كه امکان صدمه يا خونريزي در بدن شما را افزايش می دهند  ،اجتناب كنيد  .در هنگام
مسواك زدن يا تراشيدن موها جهت پيشگيري از خونريزي بيشتر احتياط كنيد .

اعالميه FDA
در تاريخ  18اكتبر  FDA ، 2018از كارخانه هاي داروئی درخواست تغيير برچسب مقدار داروها را از () UI
 UNITبه سيستم متريک كه شامل ميکروگرم و ميلی گرم ميباشد اعالم كرد و اين اعالميه تحت عنوان Food
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 labeling: Revision of the Notrition Supplemrnt facts Labelabكه در تاريخ 2016may . 27
منتشر شد  .از اين تاريخ به بعد داروساز انتظار دارد واحد داروهاي  OTCمثل ويتامينها ي حالل در چربی
 E،D،Aرا بر چسب ميلی گرم و ميکروگرم در برچسب ها ذكر شده باشد  .ابتدا تبديل واحد  UNITرا به معادل
متريک مشکل است  .آنها سعی ميکنند كه اگر امکان داشته باشد واحد متريک و  UNITرا با هم روي بر چسب
ذكر كنند .
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