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وزارت  مجوز  به  اشاره  با  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل  اهلل،  فتح  پور  اکبر  علی 
بهداشت برای فعالیت چنین مراکزی معتقد است: »موضوع خرید و فروش و تجارت 
پالسما مطرح نیست و این مراکز به اندازه هزینه رفت آمد اهدا کننده مبالغی را به 

او پرداخت می کنند که قابل توجه نیست.«
هم اکنون پالسمای جمع آوری شده توسط این مراکز خصوصی و سازمان انتقال 
خون به کشور آلمان ارسال و در این کشور عملیات پاالیش و تبدیل به دارو انجام 
می شود، سپس وزارت بهداشت محصول را در کشور توزیع می کند. از پالسما حدود 
6۰ نوع پروتئین به عنوان دارو تولید می شود، داروهایی مانند فاکتور 8 و ۹، آلبومین 
و ایمونوگلوبین که در بیماران هموفیلی، تاالسمی، بیماران سرطانی، جراحی های باز 
و همچنین سوختگی های شدید مورد استفاده قرار می گیرد از محصوالت این شرکت 
است. البته به نظر می رسد وجود این مراکز خصوصی جمع آوری پالسما تا حدی 
موازی کاری با سازمان انتقال خون کشور است، اما با توجه به این سازمان انتقال 
خون براساس سیاست های موجود شیوه های تشویقی مادی برای داوطلبان خود در 

نظر نمی گیرد، برخی از افراد به این مراکز مراجعه می کنند.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اینکه ساالنه یک میلیون و 5۰۰ هزار 
لیتر پالسما برای تولید در کشور نیاز داریم، می گوید: »با باال رفتن سن جمعیت نیاز 
به پالکت و پالسما افزایش یافته و نیاز به اهدای مستقیم این فراورده های خونی 
داریم.« بشیر حاجی بیگی با اشاره به مصرف 166 گرم پالسما به ازای هر یکهزار نفر 
در استرالیا، کانادا و آمریکا و 67 گرم به ازای هر هزار نفر در اروپا، می افزاید: »اگر در 
ایران نیز 67 گرم مصرف پالسما به ازای هر یک هزار نفر هدف گذاری شود، ساالنه 
به یک میلیون و 5۰۰ هزار لیتر پالسما برای تولید در کشور نیاز داریم که نیازمند 

اهدای پالسما به روش فرزیس است.«
وی اضافه می کند: »به همین منظور تاکنون در 15 مرکز استان، مراکز جامع اهدا 

راه اندازی شده است تا امکان اهدای پالکت و پالسما افزایش یابد.«
حاجی بیگی با تاکید بر اهمیت اهدای مستقیم فراورده های خونی می گوید: »روند 
تولید پالکت در کشور رشد فزاینده ای دارد و با توجه به افزایش آمار جراحی ها و 
باال رفتن سن جمعیت نیاز به پالکت زیاد شده است. به نحوی که از سال 1382 

تا 13۹5 میزان مصرف پالکت از 4۰۰ هزار واحد به یک میلیون 
و 4۰۰ هزار مورد در کشور رسیده است.« وی ادامه می دهد: »با 
این روش امکان تداوم در این زمینه را نداریم مگر اینکه به سمت 
اهدای مستقیم پالکت خون از سوی مردم برویم و به همین منظور 
باید اهداکننده پالکت به صورت جداگانه در کشور داشته باشیم.«
»پالکت  اینکه  تاکیدبر  با  ایران  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
اهدایی به روش فرزیس 6 برابر بیش از پالکت جمع آوری شده از 
اهداکنندگان خون اثربخشی دارد، تصریح می کند: »به دلیل اینکه 
پالکت اهدایی ،فقط از یک اهدا کننده دریافت می شود، احتمال 
کاهش  متعدد  پروتئینی  الگوهای  به  نسبت  بیمار  بدن  واکنش 
باالتری هم  قیمت  باالتر  با کیفیت  فراورده هایی  اگرچه  می یابد. 
دارند اما پوشش بیمه ای سبب می شود که این درمان برای همه 
در دسترس باشد.« وی همچنین به افزایش مصرف پالسما در دنیا 
اشاره می کند و می گوید: »امروزه پالسما برای بیماران نقص ایمنی 
و تنظیم ایمنی بیماران به کار می رود و میزان مصرف آن رو به 

رشد است و برای این نیاز باید سرمایه گذاری کنیم.«

گوهری به نام پالسمای خون
گـزارش گـزارش

نیاز به اهدای خون همه گروه های خونی همیشه الزم است، زیرا پس از اهدای یک 
واحد خون، این مایع به سرعت در بدن جایگزین می شود. در ایران تامین خون و 
فراورده های خونی از سوی سازمان انتقال خون ایران صورت می گیرد که بیشترین 
نوع اهدا در این سازمان اهدای خون کامل است که از گلبول های قرمز، گلبول های 

سفید، پالکت ها و پالسما تشکیل شده است. 
خون کامل موارد مصرف بسیار محدودی دارد و در اغلب موارد به صورت گلبول 

قرمزمتراکم، پالکت و پالسما جداسازی شده و سپس مورد مصرف قرار می گیرد.
البته برخی از اهداکنندگان نیز در فرایند پالسمافرزیس، پالسمای خون خود را 
اهدا می کنند که در این روند پس از خروج خون از بدن وارد دستگاه فرزیس شده 
و پس از جداسازی پالسما، باقیمانده خون به بدن بازگردانده می شود و در صورتی 
که پزشک برای بیماری پالسما درمانی تجویز کند، فقط برای آنان از این روش 

درمانی استفاده می شود.
همچنین برخی از اهداکنندگان، پالکت اهدا می کنند، زیرا این مایع حیات بخش 
برای درمان برخی از بیماری ها از جمله سرطان مورد نیاز است. برای اهدای پالکت، 
خون وارد دستگاه های پالکت فرزیس شده و این دستگاه با استفاده از فیلترهای 

خاص سلول های خونی را را براساس اندازه سلول جداسازی می کند.
بر همین اساس پس از تفکیک پالکت از خون، سایر اجزای سلولی و پالسمای خون 

را به فرد اهدا کننده بر می گرداند.
 سازمان انتقال خون ایران برای برخی از اهداکنندگان نیز بانک اطالعاتی سلول های 

بنیادی را در نظر گرفته است. 
به این شکل که نمونه خون از داوطلبان اهدای سلول بنیادی دریافت و پس از 
تعیین پروتئین های اختصاصی، این اطالعات در بانک اطالعاتی سلول های بنیادی 
ثبت می شود که هر زمان بیماری نیاز به پیوند این سلول بنیادی پیدا کرد، در 
کننده  اهدا  با  خون  انتقال  سازمان  از سوی  یکدیگر،  با  اطالعات  تطبیق  صورت 

داوطلب تماس و برای اهدا حاضر می شود.

اهدای هر یک از این مواد حیاتی در سازمان انتقال خون امکان پذیر است و البته 
هموطنان می توانند به صورت صد در صد داوطلبانه خون و فرآورده های خونی خود 
را اهدا کنند. حتی برخی از هموطنان به عنوان اهدا کننده مستمر شناخته شده و به 
صورت مداوم در مراکز اهدای خون حاضر می شوند؛ یکی از این افراد »محمد« است 
که تا امروز برای اهدای خون بیش تر از 4۰ بار روی تخت های مرکز اهدای خون 
وصال دراز کشیده و می خواهد تا زمانی که خون در بدن دارد به این راه ادامه دهد. 
حتی با خنده می گوید: »می خواهم 124 هزار مرتبه به نیت 124 هزار پیغمبر خون 

بدهم، ولی نمی دانم عمر و جسمم کفاف می دهد یا نه.«

پالسما بخشی از مایع خون است و 55 درصد از خون را تشکیل می دهد که این ماده 
حاوی ۹3 درصد آب و نیز مواد پروتئینی مهم و اصطالحاً مواد انتقال دهنده مواد 
غذائی، تولیدات متابولیسمی هورمون ها و ویتامین ها است. در مایع پالسما بیشتر 
از 12۰ نوع پروتئین وجود دارد که با تفکیک و فرآوری هر یک از این مواد می توان 
به مشتقاتی برای تهیه دارو دست پیدا کرد. هر انسان سالم می تواند در طول یک 
ماه دو مرتبه پالسمای خود را اهدا کند بر همین اساس در طول سال می توان 24 
مرتبه پالسمای خون را برای تأمین نیاز بیماران هموفیلی اهدا کرد و این ماده ظرف 
48 تا 72 ساعت مجددا در بدن جایگزین می شود. اهدای پالسما شرایط مشابه 
اهدای خون کامل دارد به این صورت که از یکی از رگ های بازو مقداری خون گرفته 
می شود و پس از ورود به دستگاه پالسما فرزیس سلول های خونی و پالسما از خون 
جدا و فرآوری شده و سلول های خونی دوباره به بدن وارد می شود که به این روش 
»پالسما فرزیس« می گویند. این روش فشار زیادی به بدن اهدا کننده وارد نمی آورد، 

زیرا تنها یک ساعت طول می کشد و بدن توانایی و تحمل این فرآیند را دارد.

هر انسان سالم می تواند در طول یک ماه دو مرتبه پالسمای خود را اهدا کند بر 
همین اساس در طول سال می توان 24 مرتبه پالسمای خون را برای تأمین نیاز 
بدن  در  مجددا  ساعت   72 تا   48 ظرف  ماده  این  و  کرد  اهدا  هموفیلی  بیماران 
جایگزین می شود. اهدای پالسما شرایط مشابه اهدای خون کامل دارد به این صورت 
که از یکی از رگ های بازو مقداری خون گرفته می شود و پس از ورود به دستگاه 
پالسما فرزیس سلول های خونی و پالسما از خون جدا و فرآوری شده و سلول های 
فرزیس« می گویند.  این روش »پالسما  به  وارد می شود که  بدن  به  دوباره  خونی 
این روش فشار زیادی به بدن اهدا کننده وارد نمی آورد، زیرا تنها یک ساعت طول 

می کشد و بدن توانایی و تحمل این فرآیند را دارد.

از  از مرگ، یکی  نیازمند  بیماران  از  بر نجات جان بسیاری  پالسمای خون عالوه 
مواد اولیه برای تهیه داروهایی از جمله فاکتورهای انعقادی، ترکیبات پالسمائی و 
عوامل ایمنی به شمار می رود. داروهایی مشتق از پالسمای انسانی شامل فاکتورهای 
برنامه سازمان  براساس  است که  ایمونوگلوبولین جی  و  آلبومین  و ۹،  انعقادی 8 
بهداشت جهانی WHO از پالسمای مردم هر کشور برای همان کشور دارو تولید 

می شود تا بیماری های غیر بومی در بین سایر مردم جهان گسترش داده نشود.
با توجه به اینکه پالسمای دریافتی از خون مردم ایران از نظر پروتئین های الزم یکی 
از سالم ترین و غنی ترین پالسماهای دنیا به شمار می آید، در همین راستا هم اکنون 
عالوه بر سازمان انتقال خون ایران، برخی از مراکز خصوصی با مجوز وزارت بهداشت 
نسبت به جمع آوری پالسما اقدام می کنند و پس از ارسال به پاالیشگاه آلمان، داروی 
تولیدی از پالسما به کشور باز می گردد. همچنین فاکتور 8 و ۹ برای بیماران مبتال 
بیماران  از طریق مرکز جامع درمان  به هموفیلی مورد استفاده قرار می گیرد که 

هموفیلی به صورت رایگان در اختیار این بیماران قرار می گیرد.

در سال چند بار می توان پالسما اهدا کرد؟ 

انواع اهدا خون و فراورده های خونی چگونه است؟

می خواهم ۱۲۴ هزار مرتبه خون بدهم!   

پالسمای خون چیست؟

پالسما چه کاربردی دارد؟

هزینه ایاب و ذهاب است؛ نه خرید و فروش پالسما!

یک  زندگی  و  مرگ  که  حرفی  سه  کلمه ای  خون 
که  رنگ  مایعی سرخ  است،  وابسته  آن  به  انسان 
گاهی ارزش طال پیدا می کند، آنهم وقتی جزو گروه 
گروه   40 حدود  از  ایران  در  باشد.  نادر  خون های 
تنها  کشور  جمعیت  میلیون   ۸0 بین  نادر،  خونی 
نام 1400 نفر به عنوان دارنده خون طالیی در بانک 
اطالعاتی سازمان انتقال خون به ثبت رسیده است. 
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بیمار خانمی 35 ساله بوده که به علت وجود 
 Ganciclovir داروی  از   CMV عفونت 
 HIV استفاده می نماید و جدیداً به علت عفونت
تجویز   Zidovudine ایشان  برای  پزشک 

نموده است:
R/
Vial .Ganciclovir               
5۰۰m                        
N=14
روزی 1 عدد انفوزیون وریدی طی یک ساعت

                            
25۰mg                    N=1۰۰
هر 4 ساعت 1 عدد

نتیجه تداخل:
موجب  دارواحتماال  دو  این  همزمان  مصرف 
ایجاد مسمومیت خونی کشنده می شود بنابراین 

مصرف تواماً آنها ممنوع است.

بیمار آقایی 4۰ ساله می باشد که به علت نارسایی 
به  ابتال  علت  به  و   Digoxin داروی  از  قلبی 
عفونت HIV+ از Ritonavir استفاده می نماید:
R/
Tab . Digoxin                  
N=1۰۰                              
روزی 1 عدد به غیر از دوشنبه ها و جمعه ها

Cap.Ritonavir   
1۰۰mg                N=1۰۰                              
هر 12 ساعت 3 عدد

نتیجه تداخل:
 مصرف همزمان این دو دارو موجب افزایش سطح 
خونی دیگوکسین و احتمال بروز مسمومیت با آن 
می شود لذا الزم است در هنگام مصرف نشانه ها 
و عالئم مسمومیت با دیگوکسین در بیمار بررسی 
و در صورت لزوم دوز دارو کنترل و تنظیم گردد.

کنترل  برای  که  بوده  ساله   37 خانمی  بیمار 
سردرد میگرنی از Ergotamin-c و به علت 
استفاده   INDINAVIR از   HIV به  ابتال 

می کند:
R/
Cap. Indinavir            
2۰۰mg             N=1۰۰
هر 8 ساعت 1 عدد

Tab.Ergotamin-c      
N=3۰

قبل از شروع عالئم سردرد 1 عدد و در صورت 
شروع سردرد هر نیم ساعت 1 عدد )تا دو مرتبه(

نتیجه تداخل: 
موجب  احتماالً  دارو  دو  این  همزمان  مصرف   
افزایش ایجاد ارگوتیسم شدید با عالیم ایسکمی 
دارو  دو  این  توأمان  تجویز  لذا  شده  محیطی 

ممنوع می باشد.

علت  به  که  می باشد  ساله   64 خانمی  بیمار 
استفاده  دیکوکسین  داروی  از  قلبی  نارسایی 
می کند که به تــازگی پزشــک بـرای کنترل 
افسردگی ایشان داروی پاروکستین نیز تجویز 

نموده است:
R/
Tab.Digoxin N=1۰۰  
روزی نصف قرص به غیر از جمعه ها

Tab.Paroxetine                         
25mg   N=5۰                                  
صبح ها 1 عدد

نتیجه تداخل:
 مصرف همزمان موجب باال رفتن سطح سرمی 
آن  با  مسمومیت  خطر  افزایش  و  دیگوکسین 
می شود. بنابـــراین در صـورت ضرورت مصرف 
با  مسمومیت  نشانه های  و  عالیم  باید  توأمان 
بررسی و در صورت  بیمار  دیگوکسین در فرد 

ضرورت دوز دیگوکسین تنظیم گردد.

خالصه خبرفارماکولوژیست

Pharmacologyبررسی تداخـالت دارویی نسخ مختلف

 پزشکان و داروسازانی که در سایت سازمان نظام 
پزشکی تهران بزرگ جهت استفاده از طرح ترافیک 
سهمیه سال ۹7 ثبت نام نموده اند، ضروری است 
ثبت  نیز  )شهرداری(   my.tehran.ir سایت  در 
نام نموده و پس از ثبت مشخصات خودروی خود  
مبلغ یازده میلیون ریال حساب شهروندی خویش را 
شارژ نمایند. در غیر این صورت ثبت نام انجام شده 
کامل نبوده و سازمان نظام پزشکی قادر به تخصیص 

سهمیه به متقاضی نیست.

 افزایش 5 درصدی تعرفه خدمات درمانی در شورای 
عالی بیمه به تصویب رسید و این درحالی است که 

نظام پزشکی در این شورا تنها یک رای دارد.

سندیکای  رئیس  شمیمی  کـــوروش  دکتر   
تصویب  اینکه  بیان  با  خصوصی  بیمارستان های 
درمانی  خدمات  تعرفه های  درصدی   5 افزایش 
لطمات جبران ناپذیری به این بخش وارد می کند، 
حتی  افزایش  میزان  این  گرفتن  نظر  »در  گفت: 
برخالف نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی 
و بی توجهی به رشد 1۹درصدی حقوق و مزایای 

مصوب وزارت کار است.«

 منوچهر جمالی سوسفی عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی درخصوص برخی 
اخبار مبنی بر گرانی دارو به دلیل افزایش نرخ ارز 
گفت: »دولت با توجه به باال رفتن نرخ ارز تصمیم 
گرفت تا به کاالهای اساسی و دارو ما به التفاوت نرخ 
ارز را پرداخت کند تا واردکنندگان یا تولیدکنندگانی 
که ماده اولیه وارد می کنند با مشکلی مواجه نشوند.«

 شهریار اسالمی مدیر کل حقوقی سازمان غذا و 
دارو گفت: »از نظر وزارت بهداشت حق فنی باید در 
تمام بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی رعایت 
شود، اما از نظر دیوان عدالت اداری حضور مسئوالن 
فنی ملموس و مشهود نیست و حقوق و مزایایی که از 
طرف مؤسسان به داروسازان داده می شود، حق فنی و 

یک نوع حقوق مضاعف است.«

 Ergotamin-c و GanciclovirINDINAVIR و DigoxinZidovudine و Ritonavirدیکوکسین و پاروکستین

تداخالت دارویی

دکتر محمد رضا نیسیان

Cap . Zidovudine
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 Medscape: سازمان غذا و داروی آمریکا به تازگی محصول جدید آنتی بادی 
Genmab/ و محصول Darzalex با نام تجاری( Daratumumab را با نام

Janssen( به عنوان خط اول درمانی در درمان موارد جدید مالتیپل میلوما در 
بیمارانی که کاندید مناسبی برای درمان با یک پیوند سلول های بنیادی اتولوگ 

نیستند، تائید کرد.
Daratumumab به عنوان خط اول درمانی همراه با درمان استاندارد سه 

تایی Velcade، mephalan و VMP(prednisone( تجویز می شود.
داروی فوق در حال حاضر برای استفاده در درمان مالتیپل میلومای عودکننده/ 
مقاوم، در ترکیب های مختلف دارویی تائید شده و اخیرا به عنوان استاندارد 

جدید درمان در این شرایط توصیف شده است.
تائید Daratumumab برای آخرین اندیکاسیون به عنوان خط اول درمانی، 
براساس نتایج به دست آمده از مطالعه فاز ALCYONE 3 بوده است که در 
ابتدا در نشست ساالنه انجمن هماتولوژی آمریکا معرفی و به دنبال آن در نشریه 

New England Journal of Medicine منتشر شده است.
این مطالعه روی 7۰6 بیمار تازه تشخیص داده شده مبتال به مالتیپل میلوما 
انجام شده که برای درمان ASCT مناسب نبوده اند. آنها به طور تصادفی به 
گروه درمان با daratumumab همراه با VMP یا VMP به تنهایی تقسیم 

شده اند.
نتایج نهایی نشان داد که افزودن آنتی بادی می تواند بقای بدون پیشرفت بیماری 

 mirabegron سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد ترکیب دارویی :Medscape 
و   )Astellas Pharma دارویی  کمپانی  از  محصولی  و   Myrbetriq تجاری  نام  )با 
 )Astellas Pharma و محصولی از Vesicare با نام تجاری( solifenacin succinate
برای درمان مثانه بیش فعال )OAB( که باعث ایجاد عالیم بی اختیاری اورژانسی ادراری، 

تکرر ادرار و فوریت می شوند، تائید کرده است.
آدرنرژیک  آگونیست  نوعی  که  را   mirabegron  ،2۰12 جون  در  دارو  و  غذا  سازمان 
 solifenacin تائید کرده بود. این سازمان داروی بتا -3 هستند، برای مثانه بیش فعال 
succinate را که یک آنتاگونیست موسکارینیک است، به صورت مونوتراپی در درمان این 

اختالل در نوامبر 2۰۰4 به تائید خود رسانده بود.
نشوند،  درمان  کامال  کنونی  درمان های  با  است  ممکن  بیش فعال  مثانه  به  مبتال  بیماران 
اما با تائید این داروی ترکیبی، گزینه درمانی جدید و اثربخشی در اختیار بیماران مبتال 
به OAB قرار می گیرد. تائید این ترکیب درمانی به دنبال نتایج 3 مطالعه فاز 3 بزرگ و 
جهانی بوده که مونوتراپی را با درمان ترکیبی مقایسه کرده بودند. بیماران در این 3 مطالعه 

حداکثر 52 هفته پیگیری شدند.
 solifenacin با دوز 5۰ میلی گرم در ترکیب با mirabegron ،در یکی از این مطالعات
با دوز 5 میلی گرم، در مقایسه با solifenacin با دوز 5 میلی گرم به تنهایی، برتری خود 
را در بهبود عالیم بی اختیاری و تکرر ادراری نشان داد. شدت اغلب عوارض جانبی مرتبط 
با درمان خفیف تا متوسط بودند. شایع ترین عوارض جانبی mirabegron عبارت بودند 
از افزایش فشار خون، نازوفارنژیت، عفونت راه ادراری، یبوست، اسهال، سرگیجه و سردرد. 
شایع ترین عوارض جانبی solifenacin نیز شامل خشکی دهان، یبوست و سوء هاضمه 

می شد.
 

کرد  اعالم  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان   :FDA Website  
نام تجاری Gilenya و محصول  )با   fingolimod تائیدیه
نوارتیس( گسترده تر شده و برای درمان کودکان و نوجوانان 
مبتال به مالتیپل اسکلروزیس عودکننده که 1۰ سال یا بیشتر 
مورد  داروی  نخستین  این  دارد.  تجویز  اجازه  دارند،  سن 
تائید FDA برای درمان MS در بیماران خردسال است و 
برای نخستین بار درمان اختصاصی مورد تائید FDA برای 

کودکان و نوجوانان مبتال به مالتیپل اسکلروزیس در دسترس 
قرار گرفته است.

 Priority اندیکاسیون درمانی گرانت  این  با  دارو  و  سازمان غذا 
Review و Breakthrough Therapy اختصاص داده است.

درمان  برای   2۰1۰ سال  در  بار  نخستین  برای   fingolimod داروی 
بزرگساالن مبتال به MS عودکننده تائید شده و اولین داروی خوراکی تائید شده 

برای درمان MS بوده است.
این تائیدیه جدید براساس نتایج کارآزمایی فاز PARADIGMS 3 بوده است. 
مطالعه مذکور، یک کارآزمایی دو سو کور، تصادفی سازی شده و چندمرکزی است 
که 214 کودک و نوجوان 1۰ تا 17 سال را با تشخیص قطعی MS عودکننده 
بررسی کرده است. این کودکان به طور تصادفی به دو گروه fingolimod خوراکی 
)یک بار در روز، ۰/5 میلی گرم یا ۰/25 میلی گرم، براساس وزن بدن( یا تزریق داخل 

عضالنی اینترفرون بتا- 1a به صورت هفتگی تقسیم شدند.
با کاهش زیادی   ،1a -بتا اینترفرون  با  بیماران گروه fingolimod در مقایسه 
در میزان عود، ضایعات جدید در MRI، آتروفی مغزی و ناتوانی پیشرونده روبه رو 

شدند.
در این مطالعه، 86 درصد بیماران دریافت کننده fingolimod پس از 24 ماه 
این میزان در گروه مقابل، 46 درصد  نداشتند.  بیماری  از درمان، همچنان عود 

گزارش شد.
در  که  بود  مواردی  همان  مشابه  نوجوانان  و  کودکان  در  درمان  جانبی  عوارض 
بزرگساالن دیده می شد. شایع ترین عوارض جانبی عبارت بودند از سردرد، افزایش 
آنزیم های کبدی، اسهال، سرفه، آنفلوآنزا، سینوزیت، درد کمر، درد شکم، و درد در 

اندام تحتانی.
خطرات جدی fingolimod عبارت بودند از آهسته کردن ضربان قلب، خصوصا 

پس از دوز نخست.
Fingolimod ممکن است خطر عفونت های جدی را افزایش دهد. بیماران باید در 

طول درمان و تا 2 ماه پس از اتمام درمان همچنان تحت نظر باشند.
 fingolimod لوکوانسفالوپاتی مولتی فوکال پیشرونده در بیماران درمان شده با
گزارش شده است. این موارد اغلب در بیمارانی رخ می دهد که با نقص سیستم 

ایمنی روبه رو هستند.
Fingolimod می تواند موجب مشکالت بینایی شود. درمان ممکن است منجر 
شود به افزایش خطر  سندرم انسفالوپاتی برگشت پذیر پوستریور، تورم و باریک 
شدگی عروق خونی مغزی. دیگر عوارض جدی شامل مشکالت تنفسی، صدمه 

کبدی، افزایش فشار خون و سرطان پوست است.
Fingolimoh می تواند منجربه صدمه به جنین در حال رشد شود.

 Medscape: سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد Andexxa )فاکتور 
 Portola محصول  و   zhzo  - شده  غیرفعال  )نوترکیب(  انعقادی   Xa
Pharmaceuticals( برای معکوس کردن اثرات ضدانعقادی مهارکننده های 
Xa، زمانی که بیمار در وضعیت خونریزی تهدیدکننده حیات یا کنترل نشده 

قرار دارد، مورد تائید این سازمان قرار دارد.
تخمین زده می شود 4 میلیون نفر مهارکننده فاکتور Xa دریافت می کنند، 
 Bayer/Janssen و محصول Xarelto با نام تجاری( rivaroxaban مانند
نام تجاری Eliquis و محصول  )با   apixaban و )Pharmaceuticals
Bristol-Myers Squibb(، اما تا کنون عامل معکوس کننده اثرات این 

داروها تائید نشده بود.
تجاری  نام  )با   idarucizumab نهایی  تائیدیه   FDA گذشته،  ماه 
تا  کرد  صادر  را   )Boehringer Ingelheim محصول  و   Praxbind
محصول  و   Pradaxa تجاری  نام  )با   dabigatran ضدانعقادی  اثرات 
یا خونریزی  اورژانس  Boehringer Ingelheim( را در حوادث جراحی 
نوعی   Dabigatran کند.  معکوس  نشده  کنترل  یا  حیات  تهدیدکننده 
قابل  کننده  معکوس  عوامل  گسترش  است.  ترومبین  مستقیم  مهارکننده 
دسترس برای افرادی که تحت تجویز داروهای ضدانعقادی خوراکی جدیدتر 
قرار می گیرند، امری حیاتی است. با در دسترس قرار گرفتن عوامل خاص 
معکوس کردن اثرات rivaroxaban و apixaban انتخاب ها را گسترده 

کرده و می توان آنها را برای طیف گسترده تری از بیماران تجویز کرد.

قرار است یک کارآزمایی بالینی برای مقایسه این دارو و مراقبت معمول در سال 
2۰1۹ آغاز و نتایج آن در سال 2۰23 منتشر شوند.

ترومبوامبولیک،  خطرات  ایجاد  خطر  مورد  در  هشداری  با   Andexxa
خطرات ایسکمیک، ایست قلبی و مرگ ناگهانی همراه است. درمان با این 
عامل با عوارض جانبی جدی و تهدیدکننده حیات همراه است، مانند حوادث 
ترومبوآمبولی شریانی و وریدی، ایست قلبی، مرگ  های ناگهانی، و حوادث 

ایسکمیک، همچون انفارکتوس میوکارد و استروک ایسکمیک.
تائید این عامل براساس داده های دو مطالعه فاز ANNEXA 3، با نام های 
ANNEXA-R و ANNEXA-A، صورت گرفته که میانه میزان کاهش 
در فعالیت فاکتور Xa نسبت به پایه معادل ۹7 درصد برای rivaroxaban و 

۹2 درصد برای apixaban به دست آمد.
در بررسی های FDA، داده های موقتی مطالعه ANNEXA-4 که در حال 
اجرا است، مورد بررسی قرار گرفت. در میان 185 بیمار پرخطر قابل بررسی 
در مطالعه برچسب باز، عامل دارویی فوق هموستاز بالینی اثربخشی را در 83 
درصد بیماران تا 12 ساعت نشان داد. در این مطالعه، میانه میزان کاهش در 
فعالیت فاکتور Xa نسبت به پایه معادل ۹۰ درصد برای rivaroxaban و ۹3 
درصد برای apixaban به دست آمد. انتظار می رود نسل اول پورتوال در اوایل 

جون 2۰18 وارد بازار شود و نسل دوم آن نیز در اوایل 2۰1۹ به بازار برسد.
Andexanet alfa در آژانس دارویی اروپا تحت بررسی قرار دارد و قرار است 

نتایج آن در اوایل 2۰1۹ اعالم شود.

Xa تائید نخستین آنتی دوت مهارکننده فاکتور
Daratumumab، خط اول درمانی در میلوما

را افزایش دهد. میانه دوره پیگیری بیماران 16/5 ماه 
گزارش شد و نسبت خطر برای بقای بدون پیشرفت 
بیماری )D-VMP در مقابل VMP( عبارت بود 
از ۰/5۰ که از نظر آماری معنی دار بود. این عدد به 

معنای کاهش 5۰ درصدی در خطر پیشرفت یا مرگ 
بیماران درمان شده با D-VMP بوده است.

 VMP گروه  در  بیماری  پیشرفت  بدون  بقای  میانه 
به تنهایی، به میانه گروه D-VMP نرسید و در گروه VMP به تنهایی معادل 

18/1 ماه بوده است.
این یافته ها در تمام زیرگروه های تعریف شده همگن بود، از جمله در بیماران 

75 سال و باالتر و بیماران با خطر باالی سیتوژنتیک.
شایع ترین عوارض جانبی مرتبط با درمان با درجه 3/4 برای هر دو گروه درمانی 
عبارت بودند از نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، آنمی، و پنومونی. یک بیمار در هر 

گروه به دلیل ابتال به پنومونی ناچار به قطع درمان شدند.
 در حالی که بعضی بیماران درمان دارویی را به پیوند ترجیح می دهند، محققان 
معتقدند که این نتایج به این موضوع نمی پردازد و هنوز این سوال باقی است 
که آیا درمان چهارگانه جایگزین پیوند در بیمارانی می شود که کاندید مناسبی 
برای پیوند نیستند؟ باید کارآزمایی دیگری برای پاسخ به این سوال انجام شود 

که آیا درمان چهارگانه جایگزین پیوند خواهد شد یا خیر.
 

FDA Website: سازمان غذا و داروی 
 dabrafenib کرد  اعالم  تازگی  به  آمریکا 
)با نام تجاری Tafinlar و محصول نوارتیس( و 
trametinib )با نام تجاری Mekinist و محصول نوارتیس(، به عنوان یک درمان 
موتاسیون  که  دارد  تجویز  اندیکاسیون  آناپالستیک  تیروئید  سرطان  برای  ترکیبی 
BRAF V600E مثبت بوده و قابل برداشت از نظر جراحی نیستند یا متاستاتیک 

هستند.
این ترکیب دارویی نخستین درمان مورد تائید FDA برای بیماران مبتال به این فرم 

تهاجمی از سرطان تیروئید است.
که  است  ژنی  خاص  موتاسیون  این  با  سرطان  سومین  آناپالستیک  تیروئید  سرطان 
ترکیب دارویی فوق برای درمان آن تائید شده است. از سوی دیگر، برای درمان مالنومای 
متاستاتیک BRAF-positive و سرطان ریه غیرسلول کوچک نیز اندیکاسیون دارد. 

OAB تائید ترکیب دارویی برای درمان

ان
دک

کو
 M
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FDA FDA

تائید درمان ترکیبی هدفمند برای سرطان آناپالستیک تیروئید

این تائیدیه کنونی نشان می دهد که هدف قرار دادن همان راه مولکوالر در معکوس 
پیشرفت درمان که ممکن است  برای تسریع در  اثربخش  راهی است  بیماری  کردن 

بیماران بیشتری کمک کند.
پروگنوز  با  تهاجمی  و  پیشرونده  تیروئید  سرطان  نوعی  آناپالستیک  تیروئید  سرطان 
پائین است که البته سرطانی است نادر و یک تا دو درصد همه سرطان های تیروئید 

را تشکیل می دهد.
اثربخشی ترکیب دو داروی dabrafenib و trametinib در درمان سرطان تیروئید 
آناپالستیک در یک کارآزمایی بالینی برچسب باز از بیماران مبتال به سرطان های نادر 

با موتاسیون BRAF V6۰۰E نشان داده شده است.
با  درصد   57 بررسی،  قابل  بیمار   23 از  که  کردند  گزارش  محققان  مطالعه،  این  در 
پاسخ درمانی نسبی و 4 درصد با پاسخ درمانی کامل روبه رو شدند. در 64 درصد از 
14 بیماری که پاسخ درمانی داده بودند، رشد قابل توجه تومور برای 6 ماه یا بیشتر 

گزارش نشد.
عوارض جانبی این درمان ترکیبی در بیماران مبتال به سرطان تیروئید آناپالستیک، 
بود.  شده  دیده  دارو  دو  این  از  یک  هر  با  قبلی  مطالعات  در  که  بود  مواردی  مشابه 
سرفه،  آرترالژی،  سردرد،  لرز،  راش،  تب،  از  بودند  عبارت  جانبی  عوارض  شایع ترین 
خستگی، تهوع، استفراغ، اسهال، دردهای عضالنی، خشکی پوست، کاهش اشتها، ادم، 

هموراژی، هیپرتانسیون و دیس پنه.
 dabrafenib سازمان غذا و دارو همچنین متذکر می شود که عوارض جانبی شدید
خونریزی،   ،BRAF وحشی  نوع  تومورهای  رشد  جدید،  از سرطان های  است  عبارت 
مشکالت قلبی، مشکالت چشمی، تب، واکنش های پوستی، بدتر شدن دیابت و آنمی.

عوارض جانبی شدید  trametinibنیز عبارت است از پیشرفت سرطان های جدید، 
خونریزی، التهاب و پارگی روده ها، لخته شدن خون، مشکالت قلبی، مشکالت چشمی، 

مشکالت ریوی یا تنفسی، تب، واکنش های پوستی و بدتر شدن دیابت.
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سازمان غذا و داروی آمریکا به تازگی داروی جدیدی را تأیید کرده که در 
نوع خود اولینی است که تعداد حمالت میگرن در بین افراد مبتال به این 

مشکل فلج کننده را کاهش می دهد.
میگرن یک اختالل شدید است که موجب سر دردهای مالیم یا شدید 
یا  و  بینایی  موقت  اختالالت  تهوع،  حالت  با  است  ممکن  و  می شود 
حساسیت بیش از حد معمول نسبت به نور همراه باشد. این نوع سر 
درد ممکن است بین 2 تا 72 ساعت ادامه داشته باشد. افرادی که به 
این اختالل دچار می شوند ممکن است عصبی یا افسرده شوند یا به طور 
موقت قادر به انجام کارهای روزانه خود نباشند. بسیاری از داروهایی که 
تاکنون برای میگرن ارائه شده اند، عالئم حاصل از این بیماری را هدف 
قرار داده و کنترل می کنند. داروی »Aimovig«  که به تازگی تأیید 
شده با نام تجاری »erenumab-aooe« در آمریکا شناخته می شود و 

بر خالف نمونه های تجاری دیگر تعداد حمالت را کاهش می دهد.
Aimovig   و برخی از داروهای دیگر در حال توسعه در ابتدا بر اساس 

تحقیقاتی شکل گرفته اند که از دهه 8۰ میالدی شروع شده بودند.
در پژوهشی که برای بررسی میزان اثر بخشی این دارو انجام شده، میزان 
حمالت میگرن به طور متوسط از 8 عدد در ماه به کمتر از 5 عدد کاهش 
یافته است. بیماران همچنین عوارض جانبی خفیفی را گزارش کرده اند. 
نیز عوارض جانبی  این ترتیب تصور می شود که در طوالنی مدت  به 
خفیفی داشته باشد. برای استفاده از این دارو کافی  است خود فرد دارویی 
را که مشابه با یک خودکار است )مشابه با نمونه هایی که برای تزریق 
انسولین استفاده می شود( تزریق کند. البته قیمت این دارو بسیار باال 
است و هزینه استفاده ساالنه آن 6۹۰۰ دالر خرج بر می دارد. با این حال 
برخی از تحلیلگران معتقدند که قیمت اولیه آن تا 1۰ هزار دالر در سال 
نیز افزایش یابد. البته در نهایت انتظار می رود قیمت این دارو کاهش یابد.

npr :منبع

   توصیه های کلیدی
1( نوع، محل و فعالیت بیماری التهابی روده را در پرونده پزشکی بیمار مستند کنید.

2( هدف درمانی عبارت است از بهبود مخاطی که در ارزیابی های اندوسکوپیک تائید شوند.
3( استرس، افسردگی و اضطراب را که منجر به کاهش کیفیت زندگی بیمار می شود، ارزیابی و مدیریت و 

درمان کنید.
4( از داروی budesonide با رهش کنترل شده )۹ میلی گرم یک بار در روز( برای بیماری خفیف تا متوسط 

که محدود به ایلئوم ترمینال و کولون راست باشد، استفاده کنید.
5( برای درمان بیماری با شدت متوسط تا شدید، داروی thiopurines و methotrexate را ادامه دهید.

6( درمان ترکیبی شامل یک عامل فاکتور نکروز دهنده ضدتوموری )TNF( و thiopurines، به هریک از 
آنها به تنهایی، برتری دارد.

7( عوامل بیوسیمیالر در درمان بیماری کرون به همان اندازه مولکول های اصلی اثربخش و کارا هستند.
8( برای درمان بیماری کرون متوسط تا شدید، درمان Anti-integrin بر پالسبو ارجحیت دارد.

۹( برای بیمارانی که درمان های قبلی شان با شکست مواجه شده یا قبال با عوامل anti-TNF مواجهه ای 
نداشته اند،  ustekinumabتجویز کنید.

     بحث و تفسیر
این گایدالین دربرگیرنده مقیاس های کیفی مهمی همچنین عوامل سالمت منتال است که به وضوح اثری 
بر پیامدهای مراقبتی بیمار می گذارند. درمان بیماری کرون یک کتاب آشپزی پزشکی نیست و این توصیه ها 
فقط چشم اندازی را از شواهد در دسترس را پیش روی پزشکان قرار داده و انعطاف پذیری آنها را نشان می دهد.

CITATION:
Lichtenstein GR et al. ACG clinical guideline: Management of Crohn›s disease in adults. Am J 
Gastroenterol 2018 Apr; 113:481. (http://dx.doi.org/10.1038/ajg.2018.27)

 

مدیریت بیماری کرون در بزرگساالن

پرونــدهپرونــده

نام ژنریک: پروپرانولول
10mg

تحت پوشش بیمه قرار دارد. 
محصول شرکت: داروسازی تولید دارو

Metoprolol  :نام ژنریک

50mg
تحت پوشش بیمه قرار دارد. 

محصول شرکت: البرز دارو

Carvedilol  :نام ژنریک

6.25mg
تحت پوشش بیمه قرار دارد. 

Hexal :محصول شرکت

Carveldilol :نام ژنریک

6.25mg
تحت پوشش بیمه قرار ندارد. 
Actover :محصول شرکت

نام ژنریک: سوتالول

80mg
تحت پوشش بیمه قرار دارد. 

محصول شرکت: داروسازی حکیم

نام ژنریک: آمیودارون
200mg

تحت پوشش بیمه قرار دارد. 
محصول شرکت: البراتوار شهردارو

Bisoprolol hemifumarate :نام ژنریک

10mg
تحت پوشش بیمه قرار ندارد. 
Actover :محصول شرکت

Bisoprolol hemifumarate :نام ژنریک

2.5mg
تحت پوشش بیمه قرار ندارد.
Actover :محصول شرکت

Bisoprolol hemifumarate :نام ژنریک

5mg
تحت پوشش بیمه قرار ندارد. 
Actover :محصول شرکت

نام ژنریک:  پروپرانولول
20mg

تحت پوشش بیمه قرار دارد.
محصول شرکت: داروسازی تولید دارو

پرطرفـدارترین

در بازار کدامند؟

 Metoprolol :نام ژنریک

23.75mg
تحت پوشش بیمه قرار ندارد. 
Actover :محصول شرکت

داروهای ضد آریتمی

 Metoprolol :نام ژنریک

47.5mg
تحت پوشش بیمه قرار ندارد. 
Actover :محصول شرکت

نام ژنریک:  پروپرانولول
40mg

تحت پوشش بیمه قرار دارد.
محصول شرکت: داروسازی تولید دارو

نشانه های  از  یکی  قلبی  آریتمی   
برای  که  است  قلبی  بیماری های 
مختلفی  درمان های  از  آن  کنترل 
شماره  این  در  می شود.  استفاده 
سهم  که  را  داروهایی  از  برخی 
سوی  از  تجویزی  نسخه  در  زیادی 
پزشکان متخصص به خود اختصاص 

داده اند، معرفی می کنیم:

اولین داروی میگرن توسط FDA تأیید شد

Carvedilol  :نام ژنریک

6.25mg
تحت پوشش بیمه قرار دارد. 

Hexal :محصول شرکت

تازگی  به  آمریکا  گاستروانترولوژی  کالج   :Journal Watch
دستورالعمل های 2۰18 خود را در زمینه تاریخچه طبیعی و مدیریت 
دارویی و جراحی بیماری کرون منتشر کرد. این دستورالعمل ها برپایه 
مرور مبتنی بر شواهد اپیدمیولوژی و مدیریت مدیکال و جراحی بیماری 

کرون در بزرگساالن ایجاد شده اند.
آنچه در گایدالین روزآمد شده نسبت به نسخه قدیمی که در سال 2۰۰۹ 
منتشر شده بود، تغییر کرده، توجه به پیشرفت های تست های تشخیصی، 
تکنیک های اندوسکوپیک و درمانی است که به روز کردن این گایدالین 
را ضروری ساخته بود. تست های غیرتهاجمی مدفوع می توانند به پایش 
فعالیت بالینی کمک کنند و داروهای بیولوژیکی با مکانیسم های مختلف 
عملکردی در دسترس قرار گرفته اند که مرود تائید سازمان غذا و داروی 
آمریکا نیز هستند. از سوی دیگر، ارزیابی های دارویی برای پایش درمانی 

دارو منجر به مدیریت جدید بیماری کنونی شده است.
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 ،bosentan )Tracleer سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد داروی :FDA Website 
محصول Actelion Pharmaceuticals US Inc( را برای کودکان 3 سال و بیشتر مبتال 
 Traclee .ایدیوپاتیک یا مادرزادی تائید کرده است )PAH( به هیپرتانسیون شریان پولمونری
نخستین داروی مورد تائید FDA است که برای کودکان مبتال به PAH اندیکاسیون تجویز پیدا 

کرده است.
داروی جدید به صورت قرص های 32 میلی گرمی وارد بازار شده و امکان تنظیم دوز را بر اساس 
وزن کودک فراهم می آورد. Bosentan را می توان در مقداری آب به میزان یک قاشق چایخوری 
حل کرد و بعد به کودک داد. انتظار می رود Bosentan توانایی حرکت کودک را با بهبود مقاومت 

عروق ریوی، ارتقا دهد.
Bosentan برای نخستین بار در سال 2۰۰1 برای درمان هیپرتانسیون شریان ریوی تائید شده 

بود.
 PAH یک آنتاگونیست گیرنده اندوتلیال است که برای درمان بزرگساالن مبتال به Bosentan
)گروه یک در دسته بندی سازمان جهانی بهداشت(، به منظور بهبود توانایی ورزش و حرکت و 
کاهش بدتر شدن عالیم بالینی تجویز می شود. اندوتلین به طور طبیعی در بدن ایجاد شده و در 
جریان خون درگیر می شود. مقدار زیادی از این ماده می تواند عروق را سفت کند، جریان خون را 
کاهش دهد و عملکرد قلب را کم اثر کند. Bosentan اثرات تولید زیادی اندوتلین را در بیماران 
مبتال به PAH مهار می کند. عالوه بر دوزهای 62/5 و 125 میلی گرمی که برای بزرگساالن در 

دسترس است، قرص های 32 میلی گرمی آن نیز برای کودکان در فراهم شده است.
Bosentan می تواند باعث هپاتوتوکسیسیتی و نواقص تولد شود، بنابراین تجویز آن باید تحت نظر 

پزشک و برنامه های ارزیابی خطر باشد.
تجویز این دارو برای زنان باردار یا زنانی که می خواهند باردار شود، کنترااندیکه است. همچنین 
تجویز آن با سیکلوسپورین A، با glyburide و در بیماران با حساسیت باال به Bosentan یا هر 
ترکیب دیگری از Bosentan منع مصرف دارد. واکنش دارویی با ائوزینوفیلی و عالیم سیستمیک، 

آنافیالکسی، راش و آنژیوادم در بیماران دریافت کننده Bosentan دیده شده است.
 Bosentan در 11 درصد بیماران دریافت کننده AST و ALT در کارآزمایی های بالینی، افزایش
گزارش شده، همراه با افزایش بیلی روبین که در تعداد اندکی از بیماران دیده شده است. دو درصد 
کودکان درمان شده با این دارو نیز با افزایش آنزیم های کبدی مواجه شده اند، بنابراین بررسی این 
آنزیم ها پیش از آغاز درمان و پس از آن، ماهانه، الزامی است. تجویز آن در بیماران مبتال به نارسایی 

متوسط تا شدید کبدی یا افزایش آنزیم های کبدی ممنوع است.
شایع ترین عوارض جانبی که در بیماران دریافت کننده Bosentan دیده شده، عبارتند از عفونت 
راه تنفسی، سردرد، ادم، درد قفسه سینه، سینکوپ، گرگرفتگی، هیپوتانسیون، سینوزیت، آرترالژی، 

افزایش آنزیم های کبدی، طپش قلب و آنمی.
بیماران تحت درمان با Bosentan باید از نظر تجمع مایع از نزدیک تحت نظر باشند، زیرا نشانه ای 
است از نارسایی زمینه ای قلب. بیماران با عالیم ادم پولمونری ممکن است بیماری ریوی انسداد 

وریدی مرتبط هم داشته باشند که باید تجویز Bosentan قطع شود.
بیماران می توانند با افت در هموگلوبین و هماتوکریت مرتبط با دوز مواجه شوند، بنابراین هموگلوبین 

باید پس از یک و سه ماه درمان و پس از آن، هر 3 ماه یک بار بررسی شود.

FDAFDA تائیـد نخستیـن دارو
 برای PAH کودکان

تائید Rucaparib به عنوان درمان نگهدارنده برای سرطان تخمدان

 Medscape: سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد تجویز قرص های 
 Clovis و محصولی از کمپانی Rubraca با نام تجاری rucaparib
Oncology، برای درمان نگهدارنده بیماران مبتال به سرطان عود کننده 
اپی تلیال تخمدان، لوله فالوپ یا سرطان اولیه پریتونئال، که بدون در نظر 
گرفتن وضعیت BRCA، به کموتراپی مبتنی بر پالتینوم پاسخ کامل یا 
نسبی داده اند، مورد تائید این اداره قرار دارد. هیچ تست بیومارکری برای 

تجویز دارو الزامی نیست.
داروی Rucaparib پیش از این برای درمان سرطان پیشرفته تخمدان 
در بیمارانی که تحت درمان با دو درمان کموتراپی یا بیشتر قرار داشته و 
تومورهای آنها یک موتاسیون ژن BRCA داشته اند، تائید شده بود. تجویز 

دارو در این شرایط نیاز به انجام تست های بیومارکر دارد.
مبتال  زنان  درمان  برای  توجهی  قابل  پیشرفت   Rucaparib تائید 

به سرطان تخمدان عودکننده به حساب می آید که به طور بالقوه خطر 
پیشرفت بیماری را به دنبال کموتراپی با پایه پالتینوم کاهش می دهد.

داروی Rucaparib یک مهارکننده PARP است که آنزیمی را که به 
مهار  در سلول های سرطانی کمک می کند،  آسیب دیده   DNA ترمیم

می کند، بنابراین رشد تومور را آهسته یا متوقف می کند.
آن،  در  دارو شده که  این  تائید  به  منجر   ARIEL3 مطالعه یافته های 
داروی فوق به عنوان درمان نگهدارنده در 564 بیمار ارزیابی شده است. در 
این مطالعه فاز 3، 66 درصد بیماران به طور تصادفی وارد گروه درمان با 
Rucaparib با دوز 6۰۰ میلی گرمی، دو بار در روز و 34 درصد با پالسبو 

درمان شدند.
بقای بدون پیشرفت بیماری در گروه Rucaparib، معادل 1۰/8 ماه و 
در گروه پالسبو 5/4 ماه برآورد شد که از نظر آماری معنی دار بودند. میانه 

دوره زمانی بقای بدون پیشرفت بیماری در گروهی از بیماران که موتاسیون 
BRCA داشتند، در گروه دریافت کننده rucaparib معادل 16/6 ماه و 

در گروه پالسبو، معادل 5/4 ماه بود.
شایع ترین عوارض جانبی که با درجه 1 تا 4 در بیماران دریافت کننده 
Rucaparib مشاهده شد، عبارت بودند از تهوع، خستگی / آستنی، درد 
شکم / دیستانسیون، راش، dysgeusia، آنمی، افزایش سطح آنزیم های 
کبدی، یبوست، استفراغ، اسهال، ترومبوسیتوپنی، نازوفارنژیت، استوماتیت، 
کاهش اشتها، و نوتروپنی. اغلب واکنش های جانبی و اختالالت آزمایشگاهی 

درجه 1 و 2 بودند.
باید توجه داشت که تجویز rucaparib با سمیت خونی، از جمله سندرم 
میلودیسپالستیک و لوکمی میلوئید حاد همراه است و در ۰/5 درصد 

بیماران درمان شده با آن، دیده می شود.
 

 معرفی مورد: پسر 13 ساله ای با سابقه یک هفته ای درد در هر 
2 زانو به کلینیک اورتوپدی مراجعه کرد. وی فعالیت ورزشی زیادی 
داشت و در طول 6 ماه گذشته، در مسابقات پرش طوالنی شرکت 
ذکر  را  مفصلی  عالیم  دیگر  یا  تب،  ترومای خاص،  وی  بود.  کرده 

نمی کرد.
در معاینه فیزیکی زانوی راست تورم خفیف بافت نرم و تندرنس روی 
توبرکل تیبیال قابل تشخیص بود و عضله کوادری سپس راست کشیده 

و سفت شده بود. زانوی چپ نرمال بود.
رادیوگرافی های ساده از هر دو زانو، که در راستای سابقه قبلی بیمار از 
شرکت در مسابقات پرش طوالنی برای رد هر گونه شکستگی انفجاری 
انجام شد، حکایت از وجود اسکلروزیس و قطعه قطعه شدن توبرکل 
تیبیا در هر دو زانو داشت. تورم بافت نرم زانوی راست نیز مشخص بود.
Osgood– تشخیص  به  را  پزشکان  تشخیصی  یافته های  این 

 معرفـی مورد: دختربچه 5 سالــه ای که تمــامی واکسیناسیون خود را انجام 
داده بود، با ضایعات خارش دار روی هر دو پا به اورژانس بیمارستان مراجعه کرد. 
وی اخیرا از یک مسافرت به سیرالئون بازگشته بود. ضایعات در مدت 3 هفته اقامت 

وی در آنجا ظاهر شده و اندازه اش بزرگ شده و اولسره شده بودند.
در معاینه، بیمار تب دار نبود و ناحیه ای از قسمت پائینی اندام تحتانی وی زخمی و 
خونریزی دهنده بود. سطح پروتئین واکنشی C اندکی افزایش یافته بود و شمارش 

سلول های سفید خون طبیعی بودند.
برای بیمار درمان تجربی با فلوکساسیلین خوراکی آغاز شد و یک سواب پوستی از 
 ،Staphylococcus aureus ضایعات برای کشت فرستاده شدند. نتیجه آن، رشد
استرپ گروه A و Corynebacterium diphtheria بود. رنگ آمیزی گرم 
 Corynebacterium عمدتا باسیل های گرم مثبت را نشان داد که مشخصه
diphtheria است. تست immunodiffusion یا Elek’s test مثبت گزارش 

شد که نشان می دهد این دیفتری تولید کننده سم بوده است.
تظاهرات اولیه دیفتری پوست می تواند به صورت زخم های بهبودنیافته و به خوبی 
محدودشده باشد. پس از تشخیص دیفتری در این بیمار، درمان آنتی بیوتیکی بیمار 
به کالریترومایسین تغییر کرد. ردیابی تماس های بیمار انجام شد و کموپروفیالکسی 
به افرادی که در منزل با بیمار تماس داشتند، داده شد. یک هفته پس از تغییر 

درمان آنتی بیوتیکی در بیمار، ضایعات پوستی کامال بهبود یافته بودند.

Osgood–Schlatter Disease

Cutaneous Diphtheria
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کاهش اثرات جانبی داروها با فناوری جدید

 محققان آمریکایی یک راهکار ساده و مقرون به صرفه 
تعیین »دست سانی« مولکول ها و  امکان  یافتند که 
جداسازی آنها را برای شرکت های شیمیایی و دارویی 
فراهم می کند. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، 
مولکول ها هستند  از  انواعی  مولکول های دست سان 
که تقریبا به طور کامل شبیه به یکدیگرند و تعداد 
اتم ها در آنها یکسان است، اما تصویر آیینه ای یکدیگر 
هستند. ساده ترین مثال دست سانی دست های انسان 
هستند که در ظاهر متقارن و یکسان بوده اما در واقع 
تفاوت هایی با یکدیگر دارند. تفاو ت های ناشی از مفهوم 
دست سانی در ساختار مولکول های مورد استفاده در 
داروها در دهه 1۹5۰ میالدی در پی تولید یک داروی 

ضدتهوع برای زنان باردار شناسایی شد.
داروی  یک  و  داشت  نام  »تالینومید«  که  دارو  این 
حالت  آن  راست  دست  ساختار  که  بود  دست سان 
تهوع را در زنان باردار از بین می برد اما ساختار دست 
چپ آن موجب بروز بدشکلی های ترسناک در نوزادان 
می شد. عدم توجه شرکت داروسازی به این ویژگی 

موجب بروز فاجعه شد.
را  راهکاری  آهن رباها  از  استفاده  با  محققان  اکنون 
کردند.  ابداع  مولکول ها  دست سانی  تشخیص  برای 
در این شیوه مولکول های دست سان با سطح آهن ربا 
تعامل داشته و بر اساس دست چپ یا راست بودن، 
جهت گیری می کنند. در واقع مولکول های چپ دست 
با یک قطب و مولکول های راست دست با قطب دیگر 
آهنربا به خوبی تعامل دارند. با وجود اینکه بسیاری از 
داروهای پرمصرف مانند رتالین و سیپرامیل بر اساس 
می شوند،  فروخته  و  تولید  مولکول ها  دست سانی 
از داروهای ژنریک که با ساختار شیمیایی  بسیاری 
مشابه داروهای دارای نام تجاری و توسط شرکت های 

متفرقه تولید می شوند، فاقد این ویژگی هستند.
با وجود دستورالعمل سازمان غذا و  در حال حاضر 
دارو در خصوص تفکیک دست سانی داروها تنها 13 
درصد از داروهای موجود در بازار با تفکیک دست سانی 
تولید و عرضه می شوند. تفکیک مولکول ها بر اساس 
جانبی  عوارض  بروز  از  می تواند  آنها  دست سانی 
ناخواسته جلوگیری کند. اکنون محققان در تالشند 

تا این فناوری را تجاری سازی کنند.

معرفی مورد

Schlatter Disease یا اوستئوکندریت توبرکل تیبیا رساند که در 
اثر کشش مداوم و تکراری تاندون پاتالر و محل چسبندگی آن به 
توبرکل تیبیا ایجاد می شود. بیماری Osgood–Schlatter به طور 
معمول در طول دوران رشد جهشی ابتدای نوجوانی بین 1۰ و 15 
سالگی دیده می شود، خصوصا در نوجوانانی که در مسابقات ورزشی 
شرکت می کنند که نیازمند دویدن و پریدن است. اغلب موارد این 

بیماری با درمان حمایتی بهبود می یابند.
این بیمار درمان را با یخ و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی دریافت 
و  همسترینگ  عضالت  تقویت  و  کشش  برای  ورزش هایی  و  کرد 

کوادری سپس ها به وی پیشنهاد شد.
در پیگیری بیمار که 3 هفته بعد انجام شد، بیمار درد کمتری را اظهار 
می داشت و عنوان کرد که دیگر تمایلی به شرکت در مسابقات پرش 

طوالنی ندارد.

 پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود روش جدیدی برای شناسایی دارو های سرطان به کار گرفتند که در 
آن از سلول هایی موسوم به »شبه ُکره ها« استفاده می شود. سرطان بیماری است که در نتیجه جهش ژن ها ایجاد 
می شود. پژوهشگران، با کسب اطالعات بیشتر در مورد این ژن ها و پروتئین های کدگذاری شده آنها، در پی ابداع 
دارو های هوشمند برای هدف قرار دادن ژن های جهش یافته هستند. هدف نهایی این پژوهش ها، یافتن راه هایی 

برای متوقف کردن تکثیر سلول های سرطانی و رشد و گسترش تومورهاست.
اکنون، پژوهشگران » مؤسسه پژوهشی اسکریپس« )TSRI( در آمریکا ادعا می کنند روش جدیدی برای بررسی 
دارو های احتمالی سرطان یافته اند. در این روش، از توده سلول های سه بعدی گوی مانند موسوم به » شبه ُکره« 
)spheroid( استفاده می شود. از این ساختار می توان برای بررسی صد ها و یا حتی هزاران ترکیب سلولی استفاده 
کرد. در واقع این گروه پژوهشی، با استفاده از این روش توانست یک داروی احتمالی را برای یک ژن سرطانی مهم 
شناسایی کند. »تیموتی اسپایسر« )Timothy Spicer(، یکی از نویسندگان پژوهش گفت: »نکته مهم درباره 
این بررسی این است که ما موفق شدیم تحقیقات خود را با به کار بردن نوعی از سلول های سرطانی انجام دهیم 

که از نظر فیزیولوژیکی مرتبط  تر است و چگونگی ظاهر شدن این سلول ها را در بدن تکرار می کند.«

»لوئیس اسکامپاویا« )Louis Scampavia(، یکی دیگر از نویسندگان پژوهش گفت: »تاکنون، در بیشتر 
پژوهش های انجام شده برای بررسی دارو های سرطانی، از سلول هایی استفاده شده است که روی یک صفحه در 
آزمایشگاه رشد می کنند. ما با استفاده از این شبه کره های سه بعدی، عملکرد سلول های موجود در بافت زنده را به 

شکل دقیق تری تقلید می کنیم.«
قطر این شبه کره ها، به 1۰۰ تا 6۰۰ میکرون می رسد که معادل ضخامت چندین صفحه کاغذ است. برخالف 
سلول های تک الیه که معموال برای بررسی دارو ها استفاده می شوند و به دلیل قرار گرفتن در معرض اکسیژن و 

مواد مغذی، به همین میزان رشد می کنند، شبه کره ها آنچه ممکن است در تومور رخ دهد تقلید می کنند.
پژوهشگران در این مقاله جدید، بر یک پروتئین محرک سرطان موسوم به »کراس« )KRAS( تمرکز کردند. در 
این بررسی مشخص شد ژن کراس و دیگر اعضای خانواده این ژن، در نزدیک به یک سوم همه سرطان ها جهش 
یافته اند. وجود این ژن ها، در سرطان ریه، سرطان روده بزرگ و به خصوص سرطان لوزالمعده متداول است. در 
واقع، تا ۹۰ درصد سرطان های مربوط به لوزالمعده، ناشی از جهش این ژن هستند و پژوهشگران در بررسی اخیر 

خود، از رده های سلول سرطان لوزالمعده استفاده کردند.
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نکته های مهم برای کادر پزشکی و بیماران:
1-کارایی و بی خطر بودن دارو در کودکان نامشخص است.

2-بیمارن تحت درمان با این دارو باید تحت نظر کامل پزشک و کادر درمان باشند.
3-این دارو معموال همراه آمفوتریسین B به کار می رود.

4-از بیمار بخواهید تا کاهش خروجی ادراری و یا خونریزی و کبودی در بدن را سریعاً به کادر درمان گزارش کند.
5-جهت حصول نتایج درمانی موثر ممکن است به چندین هفته یا ماه مصرف مداوم نیاز باشد.

6-این دارو باید همراه غذا مصرف شود.
7-جهت استفاده از این دارو و در خالل درمان با آن باید آزمایشات خونی و کلیوی و کبدی مرتب انجام گیرد.

    Amp.10mg/ml (1ml-2ml-5ml)                                  
                                     

 نام تجاری:      
گروه دارویی درمانی: نام ژنریک:

ضدفشارخون باال-آگونیست گیرنده دوپامینی
گروه دارویی درمانی: 

ضد قارچ-پیریمیدین فلورینه

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک:  
آن  حذفی  عمر  نیمه  و  بوده  کنژوگاسیون  صورت  به  دارو  این  متابولیسم 
 ۹۰ وریدی  صورت  داروبه  تزریق  از  پس  که  می باشد  دقیقه  پنج  حدود 
از طریق مدفوع دفع می شود.  آن  1۰ درصد  و  ادرار  از طریق  دارو  درصد 
وریدی  تزریق  از  پس  که  بوده  عملکرد سریع  با  وازودیالتور  یک  دارو  این 
 2۰ نیز  آن  اثر  پیک  و  می آید  وجود  به  دقیقه   15 ظرف  آن  اثر  شروع 

است.  دقیقه 

عوارض جانبی احتمالی دارو: 
بی اشتهایی-اسهال – استفراغ-راش پوستی – حالت 

تهوع-ایست تنفسی-هایپوگلیسمی-هایپوکالمی-
پسیکوز-پارکینسونیسم-هپاتیت-کنفوزیون-سرکوب 

مغز استخوان-ایست قلبی-نارسایی کلیوی.

مصرف در دوران بارداری:
این دارو در این دوران جزء گروه C می باشد.

مصرف در دوران شیردهی:
مصرف این دارو در این دوران توصیه نمی شود.

دکتر محمدرضا نیسیان
فارماکولوژیست

تداخالت دارویی:
این دارو با داروهای بتابلوکر تداخل دارد و 
می تواند موجب هایپوتانسیون شود بنابراین 

مصرف این دو دارو توصیه نمی گردد.

تداخالت دارویی:
این دارو سمیت و تاثیر آمفوتریسین B را افزایش می دهد.

 نام تجاری:        نام تجاری:       

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک:  
نیمه عمر این دارو بین 2/5 تا 6 ساعت می باشد و پس از مصرف به 
صورت خوراکی حدود 2۰درصد تا ۹۰ درصد آن جذب که پس از 2 تا 6 
ساعت به پیک سرمی خود می رسد. متابولیسم دارو ناچیز است و دفع 

آن عمدتاً به صورت تغییر نیافته از راه ادرار صورت می گیرد.

داروی جدیدداروی جدید

اشکال دارویی:

Corlopam®Ancobon®               Ancobon®               

                                     Tab.500mgاشکال دارویی: 

مقدار مصرف: 
0/3mcg/kg/ بزرگساالن: به صورت انفوزیون وریدی مداوم با سرعت
min تا 0/025mcg/kg/min که می توان حداکثر تا 15 دقیقه برای 
بیمار تزریق شود تا سطح فشار خون به حد مورد نظر پزشک و نرمال 
برسد که در صورت نیاز به ادامه درمان می توان دوز دارو را به -0/05

0/1mcg/kg/min رساند.

موارد مصرف:
1-کرومومایکوزیس

2-عفونت های شدید ناشی از کریپتوکوکوس و کاندیدا

مقدار مصرف: 
 150mg/kg/day بزرگساالن  کرومومایکوزیس:  1-درمان 

به صورت خوراکی.
2-درمان عفونت های شدید ناشی از کاندیدا و کریپتوکوکوس: 
بزرگساالن 150mg/kg/day-50 خوراکی هر 6 ساعت.

موارد مصرف:
برای کاهش فشار خون باالی شدید و اورژانسی به کار می رود.

موارد منع مصرف:
این دارو باید حتماً در مراکز درمانی مجهز تزریق شود.

مقدار مصرف: 
بزرگساالن: بـه صــورت انفوزیــون وریـــدی مــداوم با ســـرعت
0/3mcg/kg/min تا 0/025mcg/kg/min که می توان حداکثر 
تا 15 دقیقه برای بیمار تزریق شود تا سطح فشار خون به حد مورد 
نظر پزشک و نرمال برسد که در صورت نیاز به ادامه درمان می توان 

دوز دارو را به 0/1mcg/kg/min-0/05 رساند.

نکته های مهم برای کادر پزشکی و بیماران:
1- این دارو می تواند پس از رسیدن فشار خون به 

اندازه مورد نظر پزشک قطع کرد.
2-کارآیی و ایمنی دارو در کودکان مشخص نیست.

به  وابسته  که  شده  تاکیکاردی  باعث  دارو  این   -3
دوز است و باید طی مدت زمان مناسب مصرف دارو 

بتدریج کاهش می یابد. 

عوارض جانبی احتمالی دارو: 
تاکیکاردی-نارسایی قلبی-MI-برادیکاردی-سرگیجه-
ارتوستاتیک- دارو-هایپوتانسیون  تزریق  محل  در  واکنش 
برافروختگی-آنژین صدری-هایپوتانسیون-بی خوابی-سردرد-

تب-تهوع-استفراغ-اسهـال-دردشکم-یبوست-احتقان 
کرامپ   -EKG در  معکوس   T قلب-موج  بینی-تپش 
پشت-هایپوکالمی-هایپرگلیسمی- ناحیه  در  عضالت-درد 

لکوسیتوز-خونریزی-الیگوری-عفونت ادراری-تنگی نفس

مصرف در دوران بارداری:
در این دوران جزء گروه B می باشد. 

مصرف در دوران شیردهی:
در این دوران توصیه نمی شود مگر با نظر 

پزشک معالج مصرف گردد.

موارد احتیاط:
با توجه به این که این دارو یک وازودیالتور قوی و سریع االثر 
شدید  هایپوتانسیون  مراقب  باید  درمان  کادر  می باشد 
احتمالی باشند در ضمن این دارو باید در گلوکوم یا فشار 

باالی داخل چشم با احتیاط مصرف شود.

فنولـدوپــام

موارد احتیاط:
استخوان-بیماری  مغز  سرکوب  در 

های شدید کلیوی

نام ژنریک:

نام ژنریک: فلوسیتوزین FENOLDOPAMFIUCYTOSINE نام ژنریک: 12

موارد منع مصرف:
حساسیت به دارو و یا اجزای تشکیل دهنده آن
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 تشخیص آنمی بر اساس lower limit نرمال در سن و جنس مورد نظر) بر اساس تعریف 
WHO( می باشد:

هموگلوبین کمتر از 13 در مردان باالی 15 سال
هموگلوبین کمتر از 12 در زنان باالی 15 سال غیر باردار

هموگلوبین کمتر از 11 در زنان باالی 15 سال باردار

 میزان از آنمی فقر آهن مورد ارزیابی قرار گیرد.

هر قدر میزان هموگلوبولین پایین تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که پاتولوژی
زمینه ساز جدی تر ونیازمند ارزیابی سریعتری باشد.

اندکسهای گلوبول قرمز )کاهش MCV و MCH ( در غیاب وجود بیماری مزمن یا
هموگلوبولینوپاتی، یک معیار حساس مطرح کننده آنمی فقر آهن می باشند.

  
فرتین سرم، قویترین تست در تشخیص آنمی فقر آهن می باشد.

بررسی ادرار از نظر وجود خون در بیماران مبتال به آنمی فقر آهن دارای اهمیت می باشد.

شاخصهای دیگر فقر آهن شامل موارد زیر میباشد:
کاهش فریتین

کاهش آهن سرم
TIBC افزایش

Transferrin Saturation Index= serum iron/TIBC کمتر از %15

در زنان مونوپوز و تمامی مردان، اگر تشخیص آنمی فقر آهن تایید 
شود، ارزیابی های دستگاه گوارش مورد توجه قرار گیرد، مگر اینکه 
سابقه از دست دادن خون از منشا خارج دستگاه گوارش وجود داشته 

باشد.

 مردان با هر سن با آنمی فقر آهن بدون علت مشخص و Hg کمتر از 
11 باید اورژانسی به متخصص ارجاع شوند.

زنان بعد از منوپوز با آنمی فقر آهن بدون علت مشخص و Hg کمتر 
از 1۰ باید اورژانسی به متخصص ارجاع شوند.

در بیمارانی که قرار است به متخصص ارجاع شوند آزمایش CBC و 
سایرتستهای تایید کننده فقر آهن برای کمک به تشخیص متخصص 

قبل از ارجاع انجام شود.

انجام  اولیه گوارشی  ارزیابی  به عنوان  ازوگاسترو دئودنوسکوپی  اگر   
گرفت، فقط در صورت وجود کانسر پیشرفته معده یا بیماری سلیاک 

شدید، ارزیابی دستگاه گوارش تحتانی انجام نمی   گیرد.

در بیماران باالی 5۰ سال، یا بیماران با آنــمی قابل توجه، یا در صورت 
ارزیابی  کولورکتال،  کارسینومای  دار  معنی  فامیلی  ســابقه  وجود 
دستگاه گوارش تحتانی حتی در صورت تشخیص بیماری سلیاک باید 

مورد توجه قرار گیرد.

ادامه در صفحه 16

راهنمای بالینی

از بیماران شرح حال پزشکی شامل بررسی رژیم غذایی بیمار )میزان آهن دریافتی(، مصرف 
آسپیرین و سایر NSAID ها، بررسی وجود بیماری های مزمن به خصوص دیابت،

سابقه فامیلی فقر آهن یا تاالسمی یا تالنژکتازی، سابقه اهدای خون و سابقه فامیلی قابل 
توجه سرطان کولورکتال )یک فرد کمتر از 5۰ سال در فامیل درجه یک یا دو فرد با هر سن 

در فامیل درجه یک( گرفته شود.

معاینه بالینی شامل بررسی شکم )از نظر اسکار جراحی، تندرنس و توده(، بررسی عالیم 
بیماری کبدی مزمن )spider angiomata ، اریتــم پالمــار، ژنیکوماستی، آسیت، 
اسپلنومگالی، Dupuytren’s contracture(، بررسی پوست، لب ها، مخاط بوکال برای 

تالنژکتازی می باشد.

معاینه رکتال به ندرت کمک کننده است و در غیاب عالئمی مانند خونریزی رکتال و 
تنسموس ممکن است تا زمان انجام کولونوسکوپی به تاخیر انداخته شود.

.
بررسی های آزمایشگاهی شامل بررسی MCH ،MCV ، فریتین، TIBC و آهن سرم و 

همچنین تست ادرار می باشد.

آسپیراسیون مغز استخوان به ندرت الزم است. 

راهنمای بالینی برخوردبا

توصیه شماره 1: 

توصیه شما ره 15: 

توصیه شماره 16: 

توصیه شماره 17: 

توصیه شماره 18: 

توصیه شماره 19: 
توصیه شماره 8: 

ارزیابی اولیه بیماران با آنمی فقر آهن
توصیه شماره 2: 

توصیه شماره 3: 

توصیه شماره 9: 

توصیه شماره 10: 

توصیه شماره 11: 

توصیه شماره 12: 

توصیه شماره 13: 

توصیه شماره 14: 

توصیه شماره 4: 

توصیه شماره 5: 

توصیه شماره 6: 

توصیه شماره 7: 

جهت پیشگیری از ارزیابیهای غیر ضروری گوارشی، در  بیماران مبتال به آنمی میکروستیک 
و هیپوکروم  بررسی های بیشتر شامل اندازه گیری میزان آهن سرم، فریتین و TIBC ودر 

صورت لزوم الکتروفروز هموگلوبولین توصیه می شود.

منبع: مرکز تحقیقات بیماری های گوش و کبد بیمارستان دکتر شریعتی با همکاری دبیرخانه تخقیق و توسعه سیاست های دانشگاه

آنمی فقرآهـن
تشخیــص
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 تمام بیماران بعد از تکمیل شدن اقدامات تشخیصی، باید مکمل آهن جهت اصالح آنمی و 
جایگزینی ذخایر بدن دریافت کنند.

در بیمارانی که آهن خوراکی را تحمل نمی کنند، آهن تزریقی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تزریق خون تنها به بیمارانی که خطر ناپایداری قلبی و عروقی دارند محدود شود.

بعد از تشخیص علت ایجاد کننده آنمی فقر آهن، برای پیشگیری از دست دادن بیشتر آهن 
باید عامل زمینه ساز درمان شود و تمامی بیماران تحت درمان با مکمل آهن خوراکی )فروس 
سولفات 2۰۰ میلی گرم دو بار در روز( جهت اصالح آنمی و جبران ذخایر آهن قرار گیرند. 
بعد از یک ماه Hb اندازه گیری می شود، اگر میزان آن 1- 2 گرم در دسی لیتر افزایش یافته 
باشد، درمان خوراکی حداقل تا سه ماه بعد از اصالح فقر آهن ادامه می یابد تا ذخایر جبران 
شوند ولی در صورت عدم افزایش Hb ارزیابیهای بیشتر انجام می گیرد. ترکیبات دیگر آهن 

مانند فروس گلوکونات یا فروس فومارات ممکن است بهتر از فروس سولفات تحمل شوند.

در بیمارانی که آهن خوراکی را تحمل نمی کنند، آهن تزریقی می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد.

تزریق خون به بیمارانی که خطر ناپایداری قلبی و عروقی دارند محدود می شود.

ادامه از صفحه 14

راهنمای بالینی

                 نحوه همکاری با نشریه نوین دارو

1. از ارسال مقاالت علمی و تخصصی و تحلیل های صاحب  نظران 
و کارشناسان به صورت تایپی همراه با مشخصات کامل نویسنده و 

یک قطعه عکس پرسنلی با ذکر ماخذ استقبال می کنیم.
2. نشریه در رد، قبول، ویرایش، اصالح و یا تلخیص مطالب مختار 

است.
3. مقاالت ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی شود.

4. مسئولیت مطالب چاپ شده بر عهده نویسنده بوده و نشریه 
هیچ گونه تعهدی نسبت به مواضع اعالم شده نخواهد داشت.

5. آرا و نظرات مندرج در مقاالت، نامه ها و.... لزوما نظر گردانندگان 
نشریه نیست.

6.  هرگونه مسئولیت آگهی ها و نیازمندیهای مندرج در نشریه 
نوین دارو بر عهده شخصیت حقیقی یا حقوقی آگهی دهنده و 
متقاضیان استفاده از خدمات این آگهی ها و نیازمندی ها است و 

نشریه نوین دارو در این موارد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تلفن دفتر مرکزی: 88481۰57
واحد اشتراک: 881۰62۰5-6
روابط عمومی: 88482713

سازمان آگهی ها: 88481۰58
m.novindaroo@gmail.com :رایانامه
www.novindaroo.ir/.com :وبسایت

پیامک : 3۰۰۰2616۰۰16 
@novindaroo :کانال تلگرام
 صندوق پستی: 15875-7۹11

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر
)بخارست( کوچه پنجم، پالک 15،طبقه چهارم، واحد2۰

کدپستی: 1513718646
چاپ: هنر سرزمین سبز 6681428۹

پر تیراژترین و تنها نشریه پزشکی دارویی دو زبانه
 

 صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری
 مدیر مسئول: دکتر احمدرضا همتی مقدم

 مشاورعلمی: دکتر حمید رضا نمازی
 دبیر تحریریه: محسن طاهر میرزایی

 صفحه آرا و طراح گرافیک: مهناز سعادت کیا
 همکاران این شماره: دکتر محمدرضا نیسیان، 

بعد از اصالح آنمی، میزان هموگلوبین و اندکس های گلبول قرمز باید در فواصل مشخص 
مانیتور شوندکه در فواصل 3 ماهه تا یک سال و بعد از یک سال در صورت بروز عالیم آنمی 

آزمایشات انجام می گیرد.

توصیه شما ره 28: 

توصیه شما ره 29: 

توصیه شما ره 30: 

توصیه شما ره 31: 

توصیه شما ره 32: 

توصیه شما ره 33: 

تست ارزیابی خون مخفی در مدفوع هیچ ارزشی در تشخیص علت آنمی فقر آهن ندارد .

در ارزیابی دستگاه گوارش تحتانی در بیماران مبتال به آنمی فقر آهن کولونوسکوپی نسبت 
به CT Colonography و باریوم انما ارجح می باشد. البته اگر دسترسی به این دو روش 

امکان پذیر نباشد، باریم انما هم قابل استفاده است.

 ارزیابی های بیشتر برای بررسی روده کوچک ضروری نیست، مگر آنکه عالئم بیمار مطرح 
کننده بیماری روده کوچک باشد، یا با وجود درمان با آهن، آنمی اصالح نشود.

تمام زنان قبل از یائسگی مبتال به آنمی فقر آهن مکرر و عدم پاسخ به درمان خوراکی آهن 
ابتدا از نظر بیماری سلیاک غربالگری شوند، اما ارزیابی دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی در 
صورت وجود عالئم مطرح کننده بیماری گوارشی یا وجود سابقه فامیلی قوی برای سرطان 

کولورکتال توصیه می شود.

همه بیماران مبتال به آنمی فقر آهن در صورت عدم پاسخ به درمان با آهن خوراکی باید از 
نظر بیماری سلیاک اسکرین شوند.

 tissue transglutaminase )tTG بـــادی)  آنتـــی  شـــامل  سلیاک  سرولوژی 
یا endomysial antibody (در غیاب )tTG( می باشد. اگر این تست ها قابل انجام 
نباشد، باید جهت تشخیص، بیوپسی روده کوچک انجام شود. اگر نتیجه سرولوژی منفی باشد 
بیوپسی روده کوچک الزم نیست مگر این که تظاهرات دیگر بیماری سلیاک )مثل اسهال( 

وجود داشته باشد.
اما اگر نتیجه سرولوژی مثبت باشد، الزم است تشخیص با انجام بیوپسی روده کوچک تایید 
شود. اگر بیماری سلیاک تایید شد، معموال ارزیابی های بیشتر دستگاه گوارش الزم نیست 
اما توصیه شده است که در بیماران باالی 5۰ سال، یا بیماران با آنمی قابل توجه، یا در 
صورت وجود سابقه فامیلی معنی دار کارسینومای کولورکتال ، ارزیابی دستگاه گوارش تحتانی 
حتی در صورت تشخیص بیماری سلیاک مورد توجه قرار گیرد. در موارد نادری که با وجود 
سرولوژی مثبت، هیستولوژی روده کوچک نرمال است، ارزیابی های دستگاه گوارش فوقانی و 

تحتانی همانند موارد منفی سرولوژی انجام می گیرد.

در بیماران با سن باالی 5۰ سال که قبال تحت جراحی گاسترکتومی قرار گرفته اند،
ارزیابی دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی برای یافتن علت آنمی فقر آهن توصیه می شود.

زنان بعد از مونوپوز و مردان باالی 5۰ سال در صورت ابتال به فقر آهن بدون آنمی باید مورد 
ارزیابی های دستگاه گوارش قرار گیرند.
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