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موضوع اين خبرنامه :
ديابت و انواع انسولين ها
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نام ژنريك  Sugammadex injection :سوگامادکس
نام تجاری  :بريديون Bridion
موارد مصرف دارو  :روکورنيوم و وکوريوم برومايد از داروهای ارامبخش عضالنی برای شل کرردن ماهيهره هرا در رول عررل راحری
استفاده می شود از آنجايی که اين داروها ترام عضالت را آرام می کند ميتواند هرهنين ماهيهه های مو ود در مسريرهای هروايی بيررار را
آرام کند و به هرين دليل بيرار با کرك دستگاه در ول عرل بهتر تنفس ميكند  .هنگامی که راحی تررام شرد  .داروی بريرديون مركرن
است برای سرعت بخشيدن به روند بهبود و از بين بردن اثر آرامبخش عضالت استفاده شود بريديون معروال در انتهای راحری اسرتفاده مری
شود تا اثر شل کننده های عضالنی (روکورونيم  ،استوورونيم و وکوريوم ) را متوقف کند و سرعت بهبود بيررار را ازرزايش دهرد و ترنفس
بيعی را زراهم نرايد .
استفاده ار بريديون در دوران بارداری و تغذيه با شير مادر
بريديون را ميتوان در دوران بارداری و شير دهی استفاده کرد .
دوز مصرزی :دوز معرول بريديون  2-4ميلی گرم در هر کيلو گرم وزن بدن است
تداخالت دارويی بريديون
داروی بريديون ميتواند اثر ضد بارداری های خوراکی را کاهش دهد و الزم است که بيرار در ول مقاربت نسری از يرك مفاز ر ت
اضازی استفاده کند  .بريديون با داروهای وارپاميل  ،اندانسترون و رانيتيدين تداخل دارد .
اثرات انبی
قرص های بريديون مركن است عوارض انبی زير را ايجاد کند :
• احساس يك عم بد در دهان
• ضعف عضالنی
• سرزه کردن
• آلرژی و غيره
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اگر متو ه شديد هر يك از عوارض انبی  ،با پزشك خود مشورت کنيد .
اشكال دارويی :مفلول تزريقی  100mg /mlبه صورت مفلول تزريقی  2mlو  5 mlميباشد .
شرايط نگهداری  :بريديون را در در ه حرارت زير  30و دور از نور نگهداری شود بعد از باز کردن و رقيق کردن ويرال آن را در
در ه حرارت  2-8در ه سانتی گراد زقط برای مدت  24ساعت نگهداری شود .

انسولين
از آنجايی که در ازراد مبتال به ديابت نوع  ،1بدن انسولينی نری سازد ،اين ازراد بايد انسولين مورد نياز خود را به شكل تزريقات روزانه به
بدن خود برسانند .در ديابت نوع  2که در آن يا انسولين به مقدار کم ترشح می شود و يا در بدن نسبت به عرلكرد آن مقاومت و ود دارد،
در اکثر مواقع در ی چند سال پس از تشخيص ديابت نياز به انسولين در زرد مبتال ظاهر می گردد و ديگر روش های قبلی درمان (مثل
قرص های ديابت) قادر به کنترل قند خون نيستند .در ديابت حاملگی نيز بايد به من ور کنترل قند خون از انسولين استفاده کرد.
مكانيسم عرل انسولين  :انسولين در تن يم مقادير متابوليسم گلوگز است  .انسولين و آنالوگ های آن  ،سبب کاهش قند خون با تفريك
ذب گلوکز به داخل سلولها و مهار توليد گلوکز کبدی ميشود انسولين ليپوليز وپروتئوليز را مهار ميكند و سنتز پروتئين را اززايش می
دهد .
انواع انسولين
انواع انسولين انسولين به دو دسته انسانی و آنالوگ تقسيم می شود و از لفاظ تأثير آن در بدن شامل  5دسته ميباشد خيلی سريع االثر
"سريع االثر"" ،کوتاه اثر"" ،متوسط االثر" و "بلند اثر" است.
خصوصيات انسولين
تقسيم انسولين به  5دسته {دسته بندی انسولين}زوق براساس خصوصيات زير می باشد:
•زمان شروع اثر  :زمانی است که در آن انسولين پس از تزريق شروع به زعاليت می کند.
•زمان اوج اثر :زمانی است که انسولين پس از تزريق به حداکثر زعاليت خود می رسد.
•مدت زمان اثر :کل مدت زمان زعال بودن انسولين در بدن است .البته در بخشی از اين زمان که "مدت زمان موثر" ناميده می شود،
زعاليت انسولين بيشتر است.
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غل ت هر نوع انسولين براساس مقدار واحد انسولين در هر ميلی ليتر (سی سی) بيان می شود که در حال حاضر برای ترامی انواع انسولين
 100واحد در هر ميلی متر است .در بعضی کشورها هنوز انسولين  40واحدی هم و ود دارد .

هم اکنون عالوه بر انسولين حيوانی ،اشكال مختلفی از انسولين های آنالوگ در دنيا و ود دارد .سرعت اثر هر يك از اين انسولين ها با
يكديگر متفاوت بوده و بيشتر ازراد ديابتی برای کنترل بهتر قند خونشان مجبور به استفاده از بيش از يك نوع انسولين هستند.
انسولين های زوق سريع االثر ] [ultra Rapid-actingمانند fast Aspart
انسولين های سريع اثر) (Rapid-actingشامل Novolog_ Humalog _ Apidra :
سريع االثر ترين انسولين در اين گروه  ،اثر اين نوع انسولين حدوداً  10-20دقيقه بعد از تزريق شروع و  1-2ساعت پس از تزريق به
بيشترين ميزان رسيده و معروالً تا  3-4ساعت در بدن باقی می ماند .اين نوع انسولين برای تزريق قبل از وعده های غذا راحی شده است.
زمانی که غذا در بدن هضم شده و در حال ورود به ريان خون می با شد ،انسولين سريع االثر بيشترين نقش را در انتقال قند حاصل از
هضم غذا به درون سلول ها ،ايفا می کند.
انسولين های کوتاه اثر)(Short-acting
انسولين کوتاه اثر يا رگوالر ) ( Regularنيز برای استفاده قبل از وعده های غذا راحی شده است .با اين تفاوت که اين نوع انسولين
ديرتر از انسولين سريع االثر ،شروع به اثر می کند .بنابر اين بايد  30-45دقيقه قبل از غذا اين نوع انسولين را تزريق نراييد .اين نوع
انسولين  2-3ساعت بعد از غذا بيشترين اثر را دارد و حدوداً  6ساعت در بدن باقی می ماند .انسولين سريع اثر و انسولين کوتاه اثر هر دو
بی رنگ هستند.
انسولين با اثر متوسط)(Intermediate-acting
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اين نوع انسولين که انسولين  NPHرا هم شامل می شود ،نوعی انسولين است که به دليل دارا بودن يك ماده خاص در ترکيب آن ،ذب
انسولين را در بدن کندتر می کند .به هرين علت است که اين نوع انسولين ظاهری کدر و شيری داشته و پيش از تزريق بايد به آرامی آن را
تكان داده و مخلوط کنيد .اين نوع انسولين نسبت به دو نوع انسولين قبلی ديرتر شروع به اثر کرده و مدت زمان بيشتری نيز در بدن باقی
می ماند .اين نوع انسولين 1-2ساعت بعد از تزريق شروع به اثر می کند 4-10 ،ساعت بعد از تزريق به اوج اثر خود می رسد و تا -16
 10ساعت بعد از تزريق هم در بدن باقی می ماند .اگر شرا انسولين با اثر متوسط را صبح تزريق کنيد ،اثر آن ترام روز در بدن باقی می
ماند .اين نوع انسولين را می توان با انسولين رگوالر مخلوط کرد.
انسولين والنی اثر)(long-acting
اين نوع انسولين به گالرژين (النتوس) و يا دِتِرير (لِوِمير) معروف است .اين نوع انسولين  2-4بعد از تزريق شروع به اثر کرده و 24
ساعت در خون با غل ت يكنواخت باقی می ماند .انسولين گالرژين و دِتِرير ،هردو شفاف بوده و معروالٌ قبل از خواب تزريق می شوند.
برخالف انسولين  ،NPHاين انسولين را نری توان با انواع ديگر انسولين مخلوط کرد.
انسولين های مخلوط)(Mixed Insulin
*انسولين مخلوط مقادير مشخصی از انسولين متوسط االثر و کوتاه االثر را در يك بطری يا سوزن انسولين با يكديگر ترکيب میکند
(اعداد مو ود در مقابل نام تجاری نشانگر درصد هريك از انواع انسولين هستند(.
تفاوت انسولينهای مو ود در بازار دارويی درچيست ؟
اوال بايد مشخص کنيم چند مدل انسولين انسانی داريم:
 1انسولين  NPHيا  Nيا انسولين شيری
2انسولين  REGULARيا  Rيا کريستال يا انسولين شفاف
 3انسولين مخلوط  30/70که با اين نسبت  ،از انسولين Nو Rتشكيل شده است.
4انسولين نووميكس  NovoMixيا قلم سرمه ای
 5انسولين النتوس يا گالرژين  Lantusيا قلم وسی/بنفش کم رنگ
 6انسولين نوورپيد  NovoRapidيا قلم سرمه ای  /نارنجی
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انسولينهای آنالوگ
از سال  1921که اثر بخشی انسولين در درمان ديابت اثبات شد حدود  93سال می گذرد و در گذر زمان سعی شد که انسولين ها به
انسولين انسانی شبيه تر شود تا اثر بخشی بهتر و عوارض انبی کرتری داشته باشد.
در ابتدا انسولين ها را از بدن حيوانات تهيه می کردند و با روش های تغليظ و تصفيه آنرا آماده تزريق به انسان می کردند که شبيه ترين
انسولين به انسولين انسانی  ،انسولين خوکی بود بهرين دليل اصطالح انسولين حيوانی تا مدتها در وامع پزشكی و بيراران کاربرد داشت.
ولی در دهه  80ميالدی يعنی از حدود  30سال پيش با پيشرزت علم توليد انسولين های شبيه به انسولين انسان امكان پذير شد وبا روشهای
آزمايشگاهی اين انسولين شبيه انسولين انسان ساخته شد بهرين دليل به آن انسولين انسانی می گويند و هنوز هم روی شيشه (ويال) بعضی
از انواعRegular ، NPHمی توان عبارت انسانی را ديد.
ولی انسولين حيوانی ديگر و ود خار ی ندارد.
اما انسولين های ديدتر  :يا انسولين های آنالوگ اغلب انسولين های ديد از يك دستگاه به من ور تزريق آسانتر انسولين استفاده می
کنند بنام قلم يا  Penالبته انواع مو ود در شيشه يا ويال اين انسولين ها در سالهای گذشته نيز و ود داشته که زعال در بازار دارويی ايران
و ود ندارد.
انسولين آنالوگ
انسولين النتوس ياگالرژين:
بعنوان انسولين پايه ناميده می شودو ول اثری حدود  24ساعت داردودراغلب اوقات تزريق زقط يكباردرروزاين انسولين هت حفظ
نيازهای پايه بدن به انسولين کفايت می کند.
در ديابت نوع دوگاهی اوقات بدليل کاهش يااختالل عرلكردانسولين توليدی بدن ،زقط يك تزريق النتوس بهرراه قرص های خوراکی مثل
متفورمين می تواندمنجربه کنترل ديابت شود.
دراغلب اوقات خصوصا موارديكه شخص سالها قرص های خوراکی ديابت رااستفاده کرده وحتی تعدادزيادآنها منجربه کنترل قندخون
نشده است .انسولين پايه نيازبدن رابه انسولين بر رف نری کند.

بااززايش قندخون بعدغذا،نيازبه تزريق انسولين بصورت داگانه خواهيم داشت که معروال اين انسولين بايدانسولين سريع
االثرنوورپيد)(NovoRapidياانسولين قلری سرمه ای/نارنجی باشد.
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گاهی الزم است که يك تزريق النتوس بعالوه سه تزريق نوورپيد داشته باشيم خصوصا درديابت نوع يك که حتی قبل ميان وعده ها
نيزبايدانسولين کوتاه اثرتزريق شود

انسولين تو ئو :انسولين بلند مدتی است که به آهستگی از مفل تزريق وارد خون ميشود و سطح قند خون را به مدت بيش از  4ساعت به
ور يكنواخت پايين می آورد  .آزاد شدن آهسته تو ئو باعث يكنواختی انسولين بدون نقاط اوج و زرود بين نوبت های مصرف غذا در
مدت شب می شود و بدين ترتيب احترال هيپوگاليسری را کاهش می دهد شرا بايد در ول  24ساعت يك نوبت تو ئو دريازت کنيد
ميتوانيد آن را در هر ساعت از شبانه روز تر يفا در ساعت مشخصی مصرف کنيد  .در موارد ضروری می توانيد زمان تزريق را تغيير دهيد
 .تغيير زمان تزريق به اين دليل است که اين دارو سطح قند خون شرا را به مدت والنی پايين نگه می دارد زمان تزريق تو ئو منعطف است
 .در صورت لزوم ميتوانيد تو ئو را تا  3ساعت پيش يا پس از زمان هريشگی تزريق کنيد  Toujeo .حاوی  300واحد  /در ميلی
ليترانسولين سولوستارگالرژين است
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انسولين قلریNovoRapid
انسولين سريع االثراست وظرف کرتراز15دقيقه اثرمی کنداين انسولين بدليل سرعت عرلكردش حتی بالزاصله بعدغذاهم می شودتزريق
شودکه البته بهتراست قبل غذاتزريق شود.
ولی مواقع زراموشی تزريق بعدغذاهم اثربخشی قابل قبول دارد برخالف رگوالر که کندتر از نوورپيد است و استفاده از آن بعد غذا کارايی
مناسبی ندارد.

انسولين قلری نووميكس NovoMixيا سرمه ای:
اين انسولين ترکيب دوانسولين آسپارت(مثل نوورپيد) وآسپارت پروتامينه است وباتو ه به ترکيب30/70آنها که ترکيب معقوالنه ای هت
حفظ قندخون بعدغذا می باشد.ترکيب دوانسولين آنالوگ زعال بعنوان تنهاانسولين مخلوط آنالوگ ايران مورداستفاده بيراران قراردارد.
دراستفاده ازاين انسولين حترا بايد من م بود و استفاده دقيق و سروقت انسولين وميان وعده ها کامال رعايت شود.
چون سريعاباغذااثرمی کندوچندساعت بعدکه اثرآسپارت مثل NPHشروع می شود،نيازبه مصرف ميان وعده الزامی است.
انسولين نووميكس  ،انسولين مخلوط و آنالوگ که سرعت عرلكرد بيشتر و سهولت استفاده بيشتر بخا ر و ود قلم يا  Penميباشد .
باتو ه به تغذيه اغلب انسانها که صبح وظهرقسرت اع م غذای مصرزی رابه بدن می رسانند .معروال مقدار تزريق انسولين صبح بيشترازشب
است ولی گاهی اوقات باتو ه به الگوی تغذيه شخص زرد بيرار الزم است اين نسبت تغييرکند و گاها حتی سه تزريق نووميكس بامقادير
متفاوت کنترل قند خون بيرار را مركن سازد.
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دوز مصرزی:
بر مبنای شرائط زرد دوز مورد نيازبر اساس نوع ديابت ،نيازهای متابوليك و قند خون بيرار تن يم می شود.دوز مصرزی هر روز يك بار در
روزبه صورت زير لدی می باشد.

عوارض:
 ( Hypoglycemiaازت قند خون)  ،واکنش های آلرژيك،واکنش های در مفل تزريق  ،ليپو ديستروزی ،بثورات پوستی  ،ادم و
اززايش وزن از رله عوارض تزريق می باشند.
مادران شيرده:
انسولين اندوژن در شير انسانی مو ود است.معلوم نيست که آيا انسولين گالرژين در شيردزع می شود يا خير؟از آنجا که بسياری از
داروها ،از رله انسولين،در شير انسان دزع می شوند
نكات مهم:
هيچ گاه انسولين خود را با ازراد ديگر به اشتراک نگذاريدحتی اگر سوزن تغيير کرده باشد.شرا مركن است عفونت دی ديگری را به
ديگران منتقل کنيد يا از آنها بيراريهای دی بگيريد.
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اگر قلم شرا آسيب ديده باشد يا اگر مطرئن نيستيدکه به درستی کار می کند از قلم خود استفاده نكنيد.هريشه يك آزمايش و تست هت
درست بودن قلم خود انجام دهيد.هريشه يك قلم يدکی و سوزن يدکی را به هرراه داشته باشيد تا در صورت از دست رزتن قلم يا سوزن
تزريق انسولين شرا با وقفه موا ه نشود.

انسولين دترير
انسولين دترير با نام تجاری لومير  Levemirکه اين دارو برای درمان ديابت نوع  2در بزرگساالن استفاده ميشود و هرهنين برای درمان
ديابت نوع  1در کودکانی که حداقل  2سال سن دارند استفاده می شود .

اشكال دارويی:
Levemir solution for injection 100 Unit per mL is available as:
3mL Levemir FlexPen
3mL Levemir FlexTouch
10mL vial
نكات مهم قبل از مصرف انسولين لومير
برای اينكه مطرئن شويد اين دارو برای شرا بی خطر است ٬در مورد سابقه ها و حساسيت های زير حترا پزشك خود را در ريان قرار
دهيد:
⦁بيراری کليوی.
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⦁حسايت به انسولين
⦁اگر شرا در حالت کتواسيدوز ديابتی قرار داريد
مصرف در دوران بارداری و شيردهی
FDAرده بندی بارداری  :گروه B
انت ار نری رود که آيا اين دارو برای نين شرا مضر باشد ٬اما اگر شرا باردار هستيد يا قصد بهه دار شدن پزشك خود را در رابطه با
مصرف اين دارو در ريان بگذاريد.
معلوم نيست که آيا اين دارو به شير مادر عبور کند و يا اينكه می تواند به کودک شيرخوار آسيب برسان ٬در هر صورت قبل از مصرف اين
دارو حترا با پزشك خود مشورت نراييد.
عوارض انبی انسولين لومير
اگر شرا پس از مصرف اين دارو دچار هر يك از عارضه های دی زير شديد ٬سريعا با پزشك خود تراس گرزته و او را در ريان قرار
دهيد.
⦁خارش ،تورم و يا قرمزی پس از تزريق اين دارو.
⦁تورم در دست ها و پاهای خود  ،و يا
⦁پتاسيم کم (گيجی ،ضربان قلب ناهروار ،تشنگی شديد ،اززايش ادرار ،درد پا ،ضعف عضالت و يا احساس لنگی(
ساير عوارض انبی لومير
⦁ضخيم شدن پوست شرا پس از تزريق اين دارو
⦁اززايش وزن
⦁سردرد خفيف ،درد پشت
⦁معده درد
⦁عالئم آنفلوانزا ،يا عالئم سرماخوردگی مانند گرزتگی بينی ،عطسه ،گلودرد
تداخالت دارويی لومير
در مورد ترام داروهای ديگر ديابتی که استفاده می کنيد پزشك خود را در ريان قرار دهيد ٬به ويژه استفاده از داروهای زير:
;)⦁ exenatide (Byetta, Bydureon
;)⦁ liraglutide (Victoza
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⦁هر داروهای ديابت خوراکی ،به ويژه متفورمين (گلوکوزاژ،Janumet ،Glucovance ،Avandamet ،Actoplus ،
 ،Metaglip ،Kombiglyze ،Jentaduetoو يا Prandimet).
⦁داروهای آسم.
⦁داروهای کاهش کلسترول.
⦁داروهای ضد زشار خون و قلب از رله يك ديورتيك
⦁دارو برای درمان ازسردگی يا اختالالت روانی؛
⦁داروی استروئيد.
⦁داروهای ايگزين هورمون تيروئيد.
تفاوت انسولين النتوس و لومير
النتوس ) (Lantusو لِوِمير ) (Levemirشباهتهای زراوانی به يكديگر دارند .هر دو زرمولهای اساسی انسولين هستند .به اين معنا
که به مدت والنی در بدن باقی مانده و به عنوان انسولين در بدن به مرور و به تقليد از پانكراس سالم عرل میکند.
هر دو اين انسولين ها آنالوگ هستند به اين معنی که به شدت به انسولين توليد شده توسط بدن شباهت دارند .با اين تفاوت که اندکی
مهندسی و ترکيب شده که اندکی ذب آن را باال ببرند.
النتوس از يك زرمول ساده از گالرژين )(Glargineتوليد شده که زرم اصالح شده ژنتيكی از انسولين انسانی است .لومير هم از زرمولی
ساده است اما با دترير ) (Detemirترکيب شده است که تفاوت اندکی با انسولين بيعی انسان دارد.
انسولين لوميرا بعد از اين که به زير پوست تزريق کرديد  phبدن خنثی می گردد و رزتار دترير ترديد گونه است چرا که زرم تغيير يازته آن
باعث میشود به خود بهسبد و در مفل تزريق انسولين رع شده و به آرامی ذب بدن شود .بيشتر از  %98از دترير مو ود در ريان
خون با آلبومين (نوعی پروتئين) ترکيب میشود .هنگامی که به آلبومين میچسبد ،انسولين نریتواند عرل کند! به خا ر اينکه به آرامی از
آلبومين دا میشود ،در بدن تا مدت والنی مو ود است.
گالرژين پس از تزريق به صورت رسوبی از چربی در زير پوست رع می شود پس از رسوب گالرژين در بازت ها در ول زمان به آرامی
در خون ريان می يابد .
اينکه لومير بهتر است يا النتوس ،قابل بفث است .لومير معروال دو بار در روز تزريق میشود اما انسولين النتوس يك بار بر اساس سخنان
دکتر ريهارد برنشتاين ) (Dr. Richard Bernsteinاگر انسولين النتوس روزی دو بار تزريق شود ،بهتر عرل میکند .به خا ر اسيد
مو ود در النتوس مركن است که مفل تزريق انسولين سوزش داشته باشد اما هر دو زرمول ساخت انسولين باعث بروز حساسيت میشوند.
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تفقيقات ديد در مق ايسه اين دو انسولين نشان داده که ميزان ذب و اوج کارآيی هر کدام متغير است .به خصوص در هنگام شب،
ورزش کردن و مصرف الكل! در بعضی تفقيقات که النتوس و لومير به بيراران ديابت نوع اول تزريق شد ،لومير خطر کمتری برای ازت
قندخون داشت .البته اين مقايسه نيز کامل نيست .در کل کنترل قند خون هر دو انسولين مشابه يكديگر است.
ساکسندا چيست؟
ساکسندا(ليراگلوتايد) يك قلم  3ميلی گرم قابل تزريق است که مركن است در بزرگساالنی که اضازه وزن دارند (دارای  BMIباالی
 ) 27ودر کنار آن مشكالت بی مرتبط با اضازه وزن دارند و يا مبتال به چاقی می باشند ) BMIباالی (30منجربه کاهش وزن شود.
ساکسندا بايستی هرزمان با رژيم غذايی کم کالری واززايش زعاليت بدنی استفاده شود.
*ساکسندا برای درمان ديابت تيپ 2نيست.
*ساکسندا و ويكتوزا از يك دسته دارويی می باشند(ليراگلوتايد)و نبايستی هرزمان استفاده شوند.
*از مصرف توام ساکسندا و انسولين بايستی ا تناب کرد.
*مصرف ساکسندا معلوم نيست که آيا خطر مشكالت قلبی يا سكته مغزی يا مرگ مرتبط با مشكالت قلبی يا سكته را تغيير دهد وآيا
درازراديكه پانكراتيت دارند بی خطر باشد و يا در کودکان زير 18سال موثر باشد و استفاده آن برای کودکان توصيه نری شود.
عوارض دی که مركن است در مصرف ساکسندا روی دهد:
1احترال تومور تيروئيد شامل کانسر تيروئيد
در صورتيكه احساس ورم در ناحيه گردن داشتيد،خشونت صدا،بلع مشكل دار،کم آوردن نفس .اين عالئم می تواند ناشی از کانسر تيروئيد
باشد .در مطالعاتی که بروی خرگوش ها و موشها صورت گرزته است ساکسندا و داروهايی که شبيه ساکسندا عرل ميكنند می توانند
تومورهای تيروئيد و از رله کانسر تيروئيد ايجاد کنند.
معلوم نيست که ساکسندا باعث تومور تيروئيد يا زرمی از کانسر تيروئيد به نام کارسينومای مدوالری تيروئيد
)Medullary Thyroid carcinoma (MTC
اگر شرح حال خانوادگی در بيرار يا زاميل بيرار از)MTCکارسينومای مدوالری تيروئيد(
يا اختالل سيستم اندوکرين به اسم  MENتيپ  2و ود دارد از ساکسندا استفاده نشود
).Multiple Endocrine Neoplasia syndrome (MEN
در چه مواردی نيايستی از ساکسندا استفاده شود:
1شرا ياخانواده تان شرح حالی از) MTCکارسينومای مدوالری تيروئيد) داشته باشيد.
2اگر شرا مبتال به  MENتيپ  2هستيد
3در صورتی که آلرژی به ليراگلوتايد يا ساکسندا و ود داشته باشد.
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عالئم آلرژی به صورت ورم صورت ،لبها ،زبان يا گلو،سردرد يا احساس سرگيجه اززايش ضربان قلب،مشكل تنفس يا بلع و راش شديد
پوستی يا خارش است.
4در صورتيكه بار دار هستيد يا تصريم به بارداری داريد از ساکسندا استفاده نشود چون برای نين خطرناک است.
نكاتی که پزشك بايستی قبل از تجويز ساکسندا در مورد بيرار خود بداند:
1مصرف ديگر اگونسيت های رسپتور ) Glucagon like pepetide – 1( GLP-1
2حساسيت به ليراگلوتايد يا ديگر ترکيبات ساکسندا
3مشكالت دی در معده مثل کاهش سرعت تخليه معده (گاستروپارزی)يا مشكل هضم غذا
4بيراری های پانكراس ،کليه ها يا کبد
5و ود ازكار خودکشی
6بار داربودن يا تصريم به بارداری
7در زمان شيردهی،معلوم نيست که ساکسندا از شير مادر عبور کند با اين حال بهتر است مصرف نشود
8پزشك بايستی از مصرف ساير داروها از رله ويتامين ها و مكرل ها مطلع باشد
9ساکسندا سرعت تخليه معده را کاهش می دهد و می تواند بروی داروهايی که نياز به عبور سريع از معده دارند تاثير بگذارد.
چگونه بايستی از ساکسندا استفاده کنم؟
تزريق ساکسندا به صورت زير لدی در ناحيه ا راف معده (شكم) ران يا باالی بازو است.نبايستی به صورت تزريق عضالنی يا وريدی
باشد.به هيچ عنوان نبايستی از قلم يا سوزن های ساکسندا به صورت مشترک استفاده کرد.
عوارض انبی ساکسندا
1احترال تومورهای تيروئيد از رله کانسر (سر ان(
2التهاب پانكراس درصورتيكه درد شديد ا راف معده و ود داشته باشد که قبال نداشتيد و هرراه با آن دچار استفراغ شويد(گاهی مواقع
استفراغ ندارد)بايستی سريعا ساکسندا قطع شود و با پزشك خود تراس گرزته شود.اين درد مركن است انتشار به ناحيه پشت کرر نيز
داشته باشد.
3مشكالت کيسه صفرا:ساکسندا مركن است باعث مشكالت کيسه صفرا و از رله سنگ کيسه صفراشود.گاهی مواقع اين سنگ ها نياز
به راحی پيدا می کنند.
4ازت قند خون در بيرارانی که ديابت تيپ  2دارند و هرزمان داروهای درمان ديابت دريازت ميكنند.به خصوص دربيرارانی که سولفونيل
اوره دريازت می کنند.
در صورتی که بيرار از سولفونيل اوره استفاده می کند هنگامی که قرار است ساکسندا شروع شود الزم است دوز سولفونيل اوره کاهش
يابد
5اززايش ضربان قلب حتی موقعی که بيرار در حال استراحت است
6نارسايی کليه :ساکسندا مركن است باعث تهوع،استفراغ يا اسهال شود که منجر به از دست دادن آب بدن (دهيدراسيون) شود که خود
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می تواند منجر به نارسايی کليه شود.اين مشكل می تواند دربيرارانی که قبال هيچ مشكل کليه نداشته اند روی دهد.دريازت حجم زيادی از
مايعات می تواند خطر( دهيدراسيون) را کاهش دهد.
7واکنش های آلرژيك شديد
8پرسش يا ازكار خود کشی:بايستی به هرگونه تغيير در وضعيت روحی تو ه داشت به خصوص تغييرات ناگهانی در خلقيات،رزتارها
ازكار يا احساسات.

عوارض انبی شايع ساکسندا عبارتند از تهوع،اسهال،يبوست،سردرد،استفراغ،ازت قند خون،کاهش اشتها،ناراحتی معده
؛خستگی،سرگيجه ،دردمعده،تغيير در سطح آنزيم ليپاز خون
تهوع شايعترين عارضه در شروع درمان با ساکسندا است،اما در ول زمان دربيشتر ازراد کاهش می يابد.
نفوه تزريق ساکسندا:
با دوز  ./6ميلی گرم در روز در هفته اول شروع می شود و در ی هفته های بعد تا دوز  3ميلی گرم اززايش می يابد.
تزريق به صورت زير لدی در ناحيه شكم ،ران يا بازو است .در هر موقع از روز می توان تزريق کرد و به زمان غذا خوردن ربطی ندارد .
ويكتوزا  Victozaدارويی غير انسولينی برای کنترل ديابت نوع دو
ويكتوزا  Victozaيك داروی غير انسولينی قابل تزريق و مورد استفاده يك بار در روز است که به کنترل ديابت نوع دو در ی چندين
سال کرك می کند .ويكتوزا  Victozaکرك می کند که زودتر از دو هفته قند خون پايين بيايد و در پژوهشها نشان داده شده که در
مدت  2سال می تواند ميزان قند خون را پايين نگه دارد .تفقيقات نشان داده اند ترکيب  1.8ميلی گرم از ويكتوزا  Victozaو ديگر
داروهای ديابت ،ميزان  A1Cرا از  1تا  1.5درصد کاهش می دهد . A1Cتستی است که ميزان متوسط قند خون را ی  2تا  3ماه
گذشته اندازه گيری می کند .هرهنين با استفاده از ويكتوزا  Victozaتوسط مردم و در تفقيقات ،ميزان  A1Cانجرن ديابتيهای
امريكا به کرتر از  %7رسيده است .خوب است که بدانيد حتی  %1کاهش در  A1Cدر برنامه کنترل ديابت نوع  2بسيار مهم است .در
بين ديگر داروهايی که کارکرد مشابه ويكتوزا  Victozaرا دارند ،اين دارو بهتر است زيرا ميزان  A1Cرا بيشتر کاهش می دهد،
کاهش وزن در آن بيشتر است ،دوره های تهوع،سردرد،اسهال و استفراغ کوتاه ترند .حالت تهوع کرتر رخ می دهد و بيراران کرتری
تداوم آن را گزارش کرده اند .ويكتوزا در بزرگساالن و کودکان باالی  10سال استفاده ميشود .
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ويكتوزا  Victozaبه سه ريق عرل می کند  .ويكتوزا مانند هورمونی
GLp -1) Glucagon – like pepetide – 1
هورمونی که در دل و روده توليد می شود که به پانكراس کرك می کند ميزان درستی از انسولين توليد کند تا قند را از خون به سلولها
منتقل کند  .اين هورمون سلولهای بتا در پانكراس را تفريك می کند که وقتی قند خون بعد از خوردن شرا باالست ،انسولين ترشح کنند.
اين هورمون هرهنين کرك می کند که قند توليدی توسط کبد ،پايين بيايد .به کنترل قند خون کرك می کند.
GLP-1به شكل نرمال از روده کوچك ترشح می شود وقتی شرا غذا می خوريد .ويكتوزا  Victozaزرآيند خروج غذا از معده را کند
می کند که مو ب کنترل قند خون پس از هر وعده غذايی می شود.
- 2ويكتوزا  Victozaبه کبد شرا کرك می کند که قند زيادی توليد نكند.
- 3ويكتوزا  Victozaبه سلولهای بتای پانكراس کرك می کند که مقادير بااليی انسولين ترشح کند زمانی که ميزان قند خون شرا
باالست.
•

ويكتوزا  Victozaانسولين نيست .اما می توان در کنار انسولين از آن استفاده کرد .هنگام استفاده کردن ويكتوزا با انسولين ،به
صورت داگانه تزريق کنيد .و در مكان تزريق هرگز اين دو ماده را نزديك به هم تزريق نكنيد .هرگز از پن  penمشترک
استفاده نكنيد زيرا سوزن می تواند مو ب انتقال عفونت شود هرگز اين دو ماده را باهم ترکيب نكنيد .ويكتوزا  Victozaرا می
توان تنها و يا در کنار داروهای خوراکی ديگر ديابت نوع  2استفاده کرد .اين داروها عبارتند از  biguanidesمانند
)Sulfonylureas (SUs) thiazolidinediones(TZDs

17

•

در تفقيقات کلينيكی  ،بين  26تا  52هفته ،ازراد زيادی شاهد کاهش وزن بوده اند .در بزرگترين پژوهش ما ،وقتی ويكتوزا
Victozaبا متفورمين ترکيب می شود ،اشخاص به شكل متوسط باالی  6.2پوند وزن کم می کنند .در حالی که عده ای وزن
کم کرده اند ،عده ای نيز دچار اززايش وزن می شوند .انجرن ديابتی های امريكا ،کاهش وزن را يكی از اهداف اساسی برای
ازراد چاقی که مبتال به ديابت نوع دو هستند می داند.

ويكتوزا به شكل تزريقی  1.2و  1.8ميلی گرمی وحود دارد که برای بهبود قند خون در بزرگساالن و برای ديابت نوع دو است و بايد به
ه رراه رژيم و ورزش استفاده شود .اين ماده به عنوان انتخاب درمانی اول در درمان ديابت در ن ر گرزته نری شود .ويكتوزا  Victozaدر
ازرادی که دچار پانكراتيت ،ديابت نوع يك و ديابت کتواسيدوز هستند و در کودکان نبايد استفاده شود.
•

مشكالتی که پيش از استفاده بايدبا پزشك خود در ميان بگذاريد  :اگر مشكالتی در پانكراس ،کليه ها يا کبد خود داريد .اگر
مشكالت معده داريد مانند  gastroparesisگاستروپارزی که غذا دير از معده خارج می شود ،يا مشكالت مربوط به هضم
غذا .اگر باردار يا شيرده هستيد و يا قصد بارداری و شيردهی داريد .در مورد ترام داروهايی که مصرف می کنيد با پزشك خود
صفبت کنيد.

اثرات انبی استفاده از ويكتوزا :
التهاب پانكراس يا پانكراتيت ،در اين صورت استفاده از اين ماده را متوقف کنيد و با پزشك خود تراس بگيريد :اگر درد شديدی در ناحيه
معده يا شكم خود تجربه می کنيد که از بين نری رود و هرراه آن استفراغ داريد يا نداريد .اين درد از شكم شرا به پشتتان می زند.
قند خون پايين يا  hypoglycemiaهايپوگليسريا  :ريسك کاهش زشار شرا باال می رود اگر از ويكتوزا در کنار داروهای ديگر
استفاده می کنيد مانند  sulfonylureaو انسولين .به عالمات قند خون پايين تو ه کنيد  :سرگيجه يا سبكی سر ،تاری ديد ،اضطراب،
تفريك پذيری و يا تغييرات خلق و خوی ،عرق کردن ،لكنت زبان ،گرسنگی ،گيجی يا خواب آلودگی ،لرزش ،ضعف ،سردرد ،ضربان
قلب باال  ،و احساس وحشت زده و عصبيانيت.
مشكالت کليوی  :در اشخاصی که مشكالت کليوی دارند ،اسهال ،تهوع و استفراغ می تواند مو ب از دست دادن مايعات
بدن(دهيدراسيون) شود که اين مو ب بدتر شدن مشكالت کليوی است.
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واکنشهای آلرژيك دی  :اگر واکنشهای آلرژيك مانند  :خارش ،بثورات لدی ،يا مشكالت تنفسی برای شرا ايجاد شد ،سريعا برای
کرك های پزشكی به دکتر مرا عه کنيد.
عالئم شايع استفاده از ويكتوزا  : Victozaسردرد ،تهوع ،اسهال ،استفراغ ،و آنتی بادی های  anti-liraglutideضد ليراگلوتايد در
خون شرا.
•

ويكتوزا  Victozaمی تواند عوارض انبی بسيار دی ای مانند تومورهای تيروئيدی که می توانند سر انی باشند ،بيازريند .اگر
تورم يا توده ای در گردن خود احساس کرديد و عالئم ديگری چون گرزتگی صدا،مشكل در بلع ،يا تنگی نفس داشتيد،سريعا با
پزشك خود در ميان بگذاريد .اينها می توانند عالئم سر ان تيروئيد باشند .در آزمايش با موشها ،استفاده از ويكتوزا  Victozaيا
داروهايی مشابه آن مو ب غده های تيرو ئيدی که برخی از آنها سر انی بوده اند ،شده است .البته تا به حال در ميان ازرادی که از
اين ماده استفاده می کنند ،گزارشی از توده تيروئيدی و سر انی نداده اند .بهرحال از ويكتوزا  Victozaاستفاده نكنيد اگر در
خانواده سابقه سر ان تيروئيد داريد خصوصا ) ،Medullary Thyroid Carcinoma (MTCيا اگر مبتال به بيراری
سيستم غدد درون ريز  Multiple Endocrine Neoplasia syndromeنوع دو ( )MEN 2هستيد.

مقدار مصرف آمپول الغری ويكتوزا :
در هر آمپول الغری ويكتوزا  18ميلی گرم دارو و ود دارد  .بسته به شرايطی که زرد دارد  .پزشك مركن دوزهای  1/2 ، ./6يا 1/8
ميلی گرم تجويز کند  .در هر حال  ،شروع تزريق با دوزی کم آغاز می شود تا واکنش بدن نسبت به آمپول الغری ويكتوزا مورد
بررسی قرار گيرد و ادامه مصرف را با اززايش  ./3ميلی گرم در هر هفته يا يك هفته در ميان پيگيری می کند .
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