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تنظیم دوز داروها در نارسایی کبدی����������������������������������������� 430430
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1 آشنایی با اشکال دارویی

مقدمه فصلمقدمه فصل

دارورسانی برای درمان بیماری های مختلف با توجه به ویژگی دارو، شرایط بیمار، نوع بیماری و روش درمانی انتخاب شده، 

با اشکال دارویی )Dosage Form( متفاوتی انجام می شود.

اشکال دارویی به فرمی از دارو گفته می شود که حاوی ماده موثره )API(1 و مواد جانبی )Excipients( است.

مواد موثره دارویی ساختارهای شیمیایی هستند که با هدف تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری استفاده می شوند.

روان کننده ها،  لغزاننده ها،  پرکننده ها، چسباننده ها،  ترکیبات شامل  این  فعال هستند.  غیر  دارویی  ترکیبات  مواد جانبی 

پوشش دهنده ها، مواد محافظ، آنتی اکسیدانت ها، رنگ دهنده ها، اسانس ها و ... می باشند.

اهمیت شکل دارویی از این رو است که به بهبود انتقال ایمن و آسان داروی تجویز شده و بهبود اثر بخشی دارو متناسب 

با شرایط بیماری کمک می کند.

از اهداف ساخت اشکال دارویی متنوع می توان به پوشاندن طعم یا بوی نامطبوع، حفاظت از دارو و افزایش پایداری 

آن، تنظیم شروع و طول مدت اثر، تنظیم محل و میزان انحالل اشاره کرد.

اشکال دارویی براساس شکل فیزیکی یا مسیر مصرف طبقه بندی می شوند که در این فصل به انواع اشکال دارویی و نکات 

کاربردی هر یک از آن ها می پردازیم.

 قرص ها قرص ها

از جمله داروهای جامد و خوراکی که عالوه بر ماده موثره دارویی حاوی مواد جانبی دیگری نیز هستند که با روش های 

مختلف، قالب گیری یا فشرده می شوند.

قرص ها فرم های گوناگونی داشته که از نظر زمان آزادسازی دارو به دو دسته کلی سریع رهش )Immediate Release( و 

رهش اصالح شده )Modified Release( تقسیم بندی می شوند.

1. Active Pharmaceutical Ingredient

دکتر علیرضا اسماعیلی - دکتر امیر رضازاده - دکتر فاطمه ضرابی
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Immediate Release (IR) ،1. سریع رهش 

این قرص ها بالفاصله بعد از مصرف در دستگاه گوارش آزاد می شوند و یا ابتدا درون مایع حل شده و سپس مصرف 

می شود. این قرص ها عبارت اند از:

)Disintegrating tablets( قرص های باز شونده )الف

قرص های خط دار )Scored Tablet( در این دسته جای می گیرند. این قرص ها دارای شیار تقسیم جهت نصف یا یک چهارم 

هستند. دستگاه های تقسیم قرص را می توان برای استفاده راحت تر از آن ها به کار برد.

 قرص های سریع بازشونده دهانی  (orally disintegrating Tablet=ODT)در تماس سریع با بزاق دهان 

تجزیه می شوند و نیازی به آب ندارند و به راحتی بلعیده می شوند.

)Chewable tablets( قرص های جویدنی )ب

این قرص ها هنگام مصرف جویده می شوند و معموال دارای طعمی مطبوع هستند. برای داروهایی مناسب است که قبل 

ازورود به معده باید باز شده باشند.این داروها می تواند برای کودکان و افراد مسن مناسب باشند.

)Effervescent tablets( قرص های جوشان )ج

دارای یک اسیدآلی نظیر سیتریک اسید و یک نمک معدنی مانند بیکربنات سدیم است که بعد از مجاورت با آب گاز دی 

اکسید کربن تولید می کند که به آن منظره جوشان می دهد. به علت ظاهر و طعم مطبوع برای ترغیب کودکان و سایر 

افراد می توان از آن ها استفاده کرد. بهتر است این فرآورده بالفاصله بعد از آماده سازی مورد مصرف قرار گیرد.

)Lozenges( قرص های مکیدنی )د

به آهستگی در دهان حل می شوند. معموال برای استفاده موضعی در دهان جهت خوشبوکردن یا گلودرد استفاده می شود.

)Sublingual tablets and buccal tablets( قرص های زیرزبانی و قرص های دهانی )هـ

این داروها به ترتیب در زیرزبان و بین گونه و آرواره قرار می گیرند. این داروها از مخاط و عروق دهان به سرعت جذب 

شده و جذب کامل تری دارند. بهتر است درهنگام استفاده دهان خشک نباشد تا جذب و اثر دارو کم نشود. ترجیحا بزاق 

دهان تا حل شدن کامل این داروها بلعیده نشود. 

 فراورده های زیرزبانی، اثرگذر اول کبدی )first pass effect( را Bypass می کنند.

Modified release (MR( ،2. رهش اصالح شده

 :Extended release )ER) الف( اشکال دارویی با رهش طوالنی

 )Controlled Release( و رهش کنترل شده ) Sustained Release( پیوسته رهش ،)Prolonged Action( عباراتی از قبیل اثر طوالنی

نیز در این دسته به کار برده می شود. آزاد شدن این داروها کنترل شده است و به آرامی صورت می گیرد. هدف از ساخت 

این داروها کاهش تعداد دفعات مصرف که می تواند منجر به کاهش هزینه ها و پذیرش بهتر توسط بیمار شده و گاها 

عوارض جانبی نیز کاهش می یابد. این داروها نباید خرد یا نصف شوند زیرا ممکن است باعث تسریع آزاد سازی دارو و 

ایجاد عوارض جانبی شوند. برخی از این فرآورده ها به شکل خط دار هستند که قابلیت تقسیم شدن دارند.

 )Delayed Release( قرص های رهش تاخیری )ب

این داروها دیرتر از زمانی معین آزاد شده و اثر خود را می گذارند. دارورسانی هدفمند به محل خاص نوعی از رهش 

تاخیری می باشد، داروهایی با پوشش روده ای ) Enteric Coated or EC( از این دسته اند که رهش تاخیری را بر اساس 

pH نشان می دهد و ماده دارویی را در روده آزاد می کنند. هدف از ساخت این داروها عدم آسیب ماده داروی به معده 
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1
یا جلوگیری از تخریب دارو توسط اسید معده می باشد.این داروها نیز نباید خرد یا نصف شوند زیرا ممکن است باعث 

آسیب به دارو یا ایجاد عوارض جانبی شوند. حتی المقدور با معده خالی و با یک تا دو لیوان آب استفاده شوند تا دارو 

در معده باز نشوند. این داروها رو می توان با ترکیبات اسیدی همچون آب مرکبات استفاده کرد ولی از ترکیبات قلیایی 

کننده مانند داروهای آنتی اسید باید پرهیز کرد.

)Repeat Action( قرص های با اثر مکرر )ج

در این حالت بخشی از دارو پس از مصرف سریعا آزاد شده و سپس دوزهای بعدی به صورت متناوب آزاد خواهد شد.مثل 

قرص های دوالیه با یک الیه برای رهش فوری و الیه دوم جهت رهش متعاقب دارو.

روکش دهی قرص 

روکش دهی قرص ها با اهداف زیر صورت می پذیرد:

 محافظت از دارو در برابر شرایط محیطی مانند نور و رطوبت

 پوشاندن طعم ناخوشایند دارو

 سهولت در بلع اشکال دارویی بزرگ 

 بهبود ظاهر محصول و کمک به شناسایی فرآورده تجاری

 سهولت در شناسایی سریع فرآورده مثل استفاده از روکش رنگی

 اصالح رهش فرآورده

 پوشاندن هرگونه تفاوت های ایجاد شده در سری ساخت مختلف مواد اولیه و به دنبال آن کاهش نگرانی بیمار 

در مورد ظاهر متفاوت فرآورده ها

تا   1( آب کافی  از  استفاده  اما  می شود،  توصیه  آب  لیوان  یک  با  همراه  دارویی  اشکال  تمام  مصرف   

مانند  فسفونات  بیس  داروهای  تتراسایکلین ها، کلیندامایسین،  ها،  ملین  از  استفاده  لیوان(،جهت   2

آلندرونات و داروهایی با پوشش روده ای، اهمیت بیشتری دارد.

 بعد از مصرف بعضی از داروهای محرک برای دستگاه گوارش، بهتر است فرد حداقل تا نیم ساعت به 

حالت درازکشیده یا خم شده قرار نگیرد. ازجمله این داروها می توان از تتراسایکلین ها، کلیندامایسین، 

...نام برد زیرا  بیس فسفونات ها، داروها ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند دیکلوفناک،ایندومتاسین و 

برگشتن این داروها ازمعده به سمت مری می تواند باعث تحریک و آسیب مری گردد.

کپسولکپسول

کپسول ها جز اشکال دارویی جامد هستند که ماده موثره دارویی و سایر مواد درون پوکه ای از جنس عمدتا ژالتین قرار 

می گیرند. هدف ازساخت کپسول معموال پوشاندن بو و طعم بوده و معموال شروع اثر سریع تری دارند.

این اشکال دارویی پرکاربرد به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

کپسول سخت )Hard Gelatin Capsule (: دو قسمتی بوده و دارای قسمت سر وتنه هستند که درون آن ماده    1

دارویی به فرم پودر یا گرانول قرار می گیرد. 

کپسول های نرم )Soft Gel(: یکپارچه و قابل ارتجاع هستند و مواد درون آن مایع یا نیمه جامدات هستند.    2
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10 داروهای چشمی و گویش

در ابتدای این فصل بیماری های شایع چشمی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی داروهای پرمصرف در این حوزه 

می پردازیم.

گلوکومگلوکوم

گلوکوم )آب سیاه( یکی نوروپاتی چشمی مزمن و اکتسابی است که با گود شدن دیسک اپتیک و کاهش میدان بینایی 

همراه است و اغلب با افزایش فشار داخلی چشم بروز پیدا می کند.

 مکانیسم افزایش فشار چشم در گلوکوم ناشی از اختالل در خروج مایع زاللیه بر اثر ناهنجاری در اتاقک 

قدامی چشم )گلوکوم زاویه باز( یا اختالل در تخلیه مایع زاللیه در چشم )گلوکوم زاویه بسته( می باشد. 

درمان: به منظور کاهش فشار داخل چشم و در صورت امکان اصالح علت زمینه ای می باشد. برای کاهش فشار چشم باید 

از دارو یا لیزر و جراحی استفاده کرد تا تولید زاللیه کم شود و یا افزایش جریان زاللیه صورت بگیرد. 

گلوکوم زاویه بسته که ناشی از انسداد خروجی مایع زاللیه به دلیل انسداد شبکه ترابکوالر عنبیه است ممکن است به عنوان 

شرایط اورژانس چشم پزشکی بروز کند و گاهی تا زمان ازدست رفتن بینایی بدون عالمت است. گلوکوم زاویه بسته حاد 

یک اورژانس پزشکی است و درمان قدم ابتدایی جهت کاهش فشار داخل چشمی است که با استازوالمید داخل وریدی 

یا خوراکی همراه با بتابالکرهای چشمی و در صورت لزوم داروهای هایپر اسموتیک انجام می گیرد.

بیماری گلوکوم زاویه باز، معموال عالمتی ندارد و به شکل مزمن در فرد رخ می دهد و نیاز به درمان طوالنی مدت دارد.

 داروهای آنالوگ پروستاگالندین و بتابالکرها انتخاب اول درمانی در گلوکوم زاویه باز هستند.

داروهایی که در درمان گلوکوم استفاده می شوند و مانع از تولید مایع زاللیه می شوند: بتابالکرها )مانند تیمولول، بتاکسولول(، 

آگونیست الفا آدرنرژیک )آپراکلونیدین و بریمونیدین(، مهارکننده های کربنیک انهیدراز )دورزوالمید و برینزوالمید(.

داروهایی که در درمان گلوکوم استفاده می شوند و باعث تسهیل در خروج مایع زاللیه می شوند: آنالوگ های پروستاگالندین 

بیماتوپروست، التانوپروست، داروهای پاراسمپاتومیمتیک )پیلوکارپین( 

دکتر مریم شریف - دکتر نعیمه دینی
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ConjunctivitisConjunctivitis )التهاب ملتحمه ی چشم(  )التهاب ملتحمه ی چشم( 

Conjunctivitis یکی از علل قرمزی چشم )Red Eye( است که در آن ملتحمه چشم یا همان الیه 

شفافی که روی سفیدی چشم قرار دارد دچار التهاب می شود. علت Conjunctivitis می تواند 

مواردی نظیر عفونت و آلرژی و یا تحریک چشم باشد.

 
کونژنکتیویت آلرژیک: یک واکنش آلرژیک در چشم اتفاق افتاده که می تواند به صورت حاد یا مزمن باشد.     

آلرژیک   Conjunctivitis تیپیک  قرمزی چشم شاخص های  با  آبریزش اشک همراه  در چشم،  وجود خارش   

هستند. همچنین در این حالت چشم پرخون است، ترشح آبکی و شفاف نه ترشح چرکی )تورم ملتحمه و 

پلک، نوسان در دقت بینایی، درگیری یک یا هر دو چشم( که بستگی به علت آلرژی دارد. 

 درمان غیردارویی: حذف عامل آلرژن مهم ترین رویکرد درمانی است، استفاده از کمپرس سرد، شستشوی مکرر 

چشم با سالین، اشک مصنوعی باعث رقیق شدن ترشحات چشم و شستشوی آن می شود.

 دارویی: ضد احتقان های چشمی مثل نفازولین، آنتی هیستامین های چشمی مثل کتوتیفن و یا درمان ترکیبی 

کونژنکتیویت عفونی: عوامل عفونی شامل: باکتری، ویروس و کالمیدیا.    

 کونژنکتیویت باکتریایی: باکتری های ایجادکننده استافیلوکوک اورئوس )شایع ترین( یا استرپتوکوک پنومونیه 

هستند.راه انتقال می تواند دست آلوده )شایع ترین راه(، از طریق حلق و بینی انتقال از راه چشمی - تناسلی 

و یا استفاده از قطره های چشمی آلوده باشد. 

 عالئم کونژنکتیویت باکتریایی: ریزش اشک، احساس جسم خارجی در چشم، قرمزی، ترشحات موکوزی /

چرکی چسبیدن چشم ها به هم معموال درگیری در یک چشم و یا در هر دو چشم است.

 کونژنکتیویت ویروسی: معموال عامل آن آدنوویروس همان ویروس سرماخوردگی است. راه انتقال می تواند 

استفاده  یا  و  تناسلی   - چشمی  راه  از  انتقال  بینی  و  حلق  طریق  از  انتقال  راه(  )شایع ترین  آلوده  دست 

با تب خفیف،  معموال همراه  عالئم  است.  معمواًل خود محدود شونده  باشد.  آلوده  قطره های چشمی  از 

ترشحات آبکی، احساس جسم خارجی، معمواًل هر دو جسم درگیر است و در اکثر موارد همراه با عالئم 

سرماخوردگی مثل آبریزش بینی و ... است.

 sexual کونژنکتیویت کالمیدیایی: بیماری چشمی - تناسلی که بیشتر در نوزادان دیده می شود و راه انتقال یا 

یا از مادر به نوزاد هنگام عبور از کانال زایمان می باشد. نیاز به درمان سیستمیک دارد. عالئم شامل اشک 

ریزش، قرمزی چشم، اختالل در بینایی. 

 درمان حمایتی: استفاده از عینک آفتابی به خصوص در موارد کونژنکتیویت آلرژیک، استفاده از اشک مصنوعی، 

شست وشوی چشم با نرمال سالین، کمپرس سرد مکرر )هر 4-3 ساعت به مدت 2-1 هفته( ضد احتقان های 

چشمی، ضد درد NSAID، درمان های آنتی باکتریال

))DryDry  EyeEye( خشکی چشم )خشکی چشم

از مشکالت شایع چشمی است که اغلب در سنین باال سال رخ می دهد که البته در حال حاضر به دلیل استفاده بیش از حد 

از کامپیوتر و موبایل، در سنین پایین تر نیز افزایش یافته است. همچنین در خانم ها پس از یائسگی و به دالیل هورمونی 

ممکن است بیشتر دیده شود. 
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اشک که وظیفه محافظت از سطح چشم و شستشوی آن دارد به هر دلیلی، تولید اشک کاهش یابد یا سرعت تبخیر آن 

باال رود، فرد با خشکی چشم روبرو می شود.

از جمله این دالیل می توان به موارد مقابل اشاره کرد: افزایش سن )دهه 5 و 6( محیط: آب وهوای خشک، باد، گردوخاک، 

مطالعه طوالنی و کار طوالنی با کامپیوتر )کاهش تعداد پلک زدن( لنزهای تماسی، بیماری ها: شوگرن، آرتریت روماتوئید، 

دیابت، مشکالت تیروئیدی و بیماری های سیستمیک دیگر، اختالالت و بیماری های چشمی، داروها: آنتی هیستامین ها، 

بتابالکرها، استروژن و OCP ، فنوتیازین ها، آتروپین، آنتی کولینرژیک ها، ضد احتقان ها، دیورتیک، الکل، استروئیدهای 

خوراکی، ایزوترتینوئین.

عالئم و نشانه ها: اغلب شروع تدریجی دارد، ممکن است مزمن شود، معموال دوطرفه است، احساس جسم خارجی در چشم، 

زبری، درجاتی از تاری دید مخصوصا در هنگام بیدار شدن، احساس ناراحتی در چشم، بیشتر در نیمه یا اواخر طول روز.

درمان غیر دارویی: افزایش رطوبت محیط و استفاده از عینک آفتابی، باز کردن پنجره ها، کاهش استفاده از موبایل 

و کامپیوتر

درمان دارویی: اشک مصنوعی، لوبریکانت چشمی )حاوی کربومر مانند لیپوزیک(

 عمده اشک های مصنوعی که قیمت مناسب تری دارند از مشتقات سلولزی مانند هایپرملوز یا کربوکسی متیل 

سلولز هستند، البته برخی از این فرآورده ها حاوی پلی وینیل الکل یا پلی اتیلن گالیکول هستند.

 فرآورده های حاوی سدیم هیالورونات )آرتالک ادونسد، آرتیپیک ادوانسد و...( به مولکول های آب متصل شده و 

اثرات ویسکواالستیک دارند، این فرآورده ها ممکن است در افرادی که نسبت به ترکیبات ارزان تر پاسخ درمانی 

نداده اند مورداستفاده قرار گیرد.

 فرآورده های تک دوز بدون نگه دارنده مانند آرتالک در افرادی که نسبت 

به مواد نگه دارنده حساسیت دارند ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.

 

یا  موضعی  فرآورده های کورتیکواستروئید  از  است  ممکن  درمان،  به  مقاوم  شدید  خشکی  موارد  در   

سیکلوسپورین هم استفاده گردد.

داروهای چشمیداروهای چشمی

در اختالالت چشمی ممکن است از روش های مختلف دارو رسانی شامل راه های موضعی و سیستمیک استفاده گردد. 

داروهای چشمی موضعی عمدتا به صورت پماد، ژل، محلول و سوسپانسیون های چشمی  می باشند. در این فصل سعی 

شده تا نکات کاربردی و مهم در ارتباط با فرآورده های چشمی مورد بحث قرار بگیرد. 

در رابطه با نحوه ی استفاده از فرآورده های چشمی به فصل نحوه استفاده از داروها مراجعه کنید.

ها/سوسپانسیون های  محلول  اکثر  باشند که  داشته  توجه  باید  تماسی  لنزهای  از  استفاده کنندگان   

چشمی حاوی بنزآلکونیوم کلراید می باشند که به دلیل آسیب به لنز حتما باید در زمان استفاده از 

فرآورده چشمی لنزها را خارج کرده و حداقل 5  دقیقه بعد مجدد لنز را داخل چشم قرار دهید. 

 آلودگی احتمالی فرآورده چند دوزی می تواند باعث کراتیت باکتریایی شود.
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کورتیکواستروئیدها و ضد التهاب های چشمی

کورتیکواستروئیدها از طریق کاهش التهاب با سرکوب مهاجرت نوتروفیل، کاهش تولید میانجی های التهابی، و افزایش 

قابلیت  نفوذپذیری مویرگی؛ پاسخ ایمنی طبیعی را سرکوب می کنند و سبب کنترل التهاب می شوند. 

عوارض جانبی شایع با کورتیکو استروئید های چشمی 	

راش پوستی، هایپرکورتیکودیسم )نادر(، اختالل در چشایی،عفونت باکتریایی چشم)ثانویه( ، تاری دید، احساس سوزش 

چشم، آب مروارید، کاهش قدرت بینایی، التهاب پلک، ترشحات چشمی، تحریک چشم، ورم پلک، درد چشم، خارش 

چشم، احساس جسم خارجی در چشم، عفونت قارچی چشم )ثانویه(، گلوکوم، افزایش فشار داخل چشم، آسیب عصب 

بینایی، تورم چشم، عفونت ویروسی چشم )ثانویه( ، نقص میدان بینایی، اختالل در ترمیم زخم چشم.

موارد منع مصرف کورتیکو استروئید های چشمی 	

حساسیت بیش از حد به دارو یا هر جزء از فرموالسیون یا محصول ، بیماری ویروسی قرنیه و ملتحمه )از جمله هرپس اپیتلیال 

سیمپلک کراتیت، واکسینیا، واریسال(؛ عفونت قارچی یا قارچی چشم؛ عفونت های باکتریایی حاد و درمان نشده چشم. 

 در رابطه با تجویز کورتیکو استروئید های چشمی 

مصزف این دسته دارویی در در بیماران با سابقه هرپس سیمپلکس احتیاط شود.

استفاده طوالنی مدت از کورتیکواستروئیدها ممکن است منجر به آب مروارید زیر کپسول خلفی شود. تجویز پس از عمل 

جراحی آب مروارید، ممکن است باعث به تعویق افتادن روند بهبودی یا افزایش رخداد bleb formation شود.

اختالالت مختلف چشم و همچنین استفاده طوالنی مدت از کورتیکواستروئیدها، ممکن است منجر به نازک شدن قرنیه 

و صلبیه شود. استفاده مداوم در بیمار با نازکی قرنیه ممکن است منجر به ایجاد سوراخ شود.

استفاده طوالنی مدت از کورتیکواستروئیدها ممکن است منجر به افزایش فشار داخل چشم / یا گلوکوم، آسیب به عصب 

بینایی و نقص در حدت بینایی و زمینه های دید شود. در بیماران مبتال به گلوکوم با احتیاط مصرف شود. فشار داخل چشم 

در هر بیمار تحت درمان به مدت 0  روز کنترل شود.

قارچی(  عفونت های  جمله  )از  ثانویه  عفونت  افزایش  باعث  است  ممکن  کورتیکواستروئیدها  مدت  طوالنی  مصرف 

شود. عالئم عفونت های چشمی حاد ممکن است پوشانده یا تشدید شوند. در هر بیمار مبتال به زخم قرنیه مقاوم، که 

کورتیکواستروئید دریافت کرده است، باید به عفونت قارچی مشکوک شد.

اگر عالئم پس از   روز  بهبود نداشت بیماران باید دوباره ارزیابی شوند. تجویز اولیه و تجدید دارو باید تنها پس از بررسی 

با کمک بزرگنمایی مناسب انجام شود. 

بتامتازون چشمی

به صورت قطره  و پماد   /0 % موجود می باشد و در التهاب هایی که پاسخ به کورتیکواستروئید می دهند به صورت کوتاه 

مدت استفاده می شودالبته باید  عدم وجود عفونت های باکتریایی و قارچی تایید شده باشد و درمان باید با حداقل دوز 

موثر و در کمترین دوره تجویز شود. 
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مقدار مصرف  	

قطره:  -  قطره در چشم )های( ملتهب تا ماکزیمم 6 بار در روز بر اساس پاسخ بالینی بیمار.

پماد: به اندازه 0/5 تا   سانتی متر برای 4-  بار در روز قابل استفاده است . اگر از پماد در کنار قطره استفاده می شود بهتر 

است در طول روز ازقطره و در شب ها قبل از خواب از پماد استعمال گردد. 

درصورتی که بیمار بعد از گذشت 7 روز پاسخی از درمان ندیده است دارو باید قطع شود مگر اینکه دارو مستقیما زیر نظر 

متخصص تجویز شده باشد که در برخی موارد ممکن است نیاز به تجویز طوالنی مدت دارو باشد .

درصورتی که بیمار برای بیش از 8-6 هفته از این قطره استفاده کرده است باید به آهستگی دارو را قطع کند تا عالئم 

مجدد عود نکند.

دگزامتازون چشمی

به صورت قطره  /0 % موجود می باشد . برای مدیریت شرایط التهابی پاسخ دهنده به  استروئید مانند واکنش های آلرژیک 

یا نفوذ جسم  از مواد شیمیایی، تابش، و یا سوختگی حرارتی، و  ملتحمه، یویت قدامی؛ درمان عالمتی آسیب قرنیه 

خارجی است. 

مقدارمصرف  	

  تا   قطره هریک ساعت در طول روز و شب ،اما به تدریج کاهش دوز  داده شود به   قطره هر 4 ساعت, سپس به 3 تا 

4 بار در روز.

فلورومتولون چشمی

به صورت قطره )سوسپانسیون(  /0 % موجود می باشد. برای مدیریت شرایط التهابی پاسخ دهنده به استروئید کاربرد دارد.

مقدارمصرف  	

التهاب چشمی: سوسپانسیون: روزانه   تا 4 بار ،   تا   قطره در کیسه ملتحمه استعمال شود. در طی 4  تا 48 ساعت 

اولیه ممکن است هر   ساعت   قطره یا هر 4 ساعت یک قطره استعمال شود.

توجه: اگر در طی   تا 4  روز بهبودی مشاهده نشد، درمان دوباره ارزیابی شود. از قطع زود هنگام جلوگیری شود. در 

شرایط درمان مزمن، دارو به تدریج قطع شود.

کودکان بزرگتر از   سال و نوجوانان: چشمی: سوسپانسیون:   قطره در کیسه ملتحمه   تا 4 بار در روز استعمال شود. در 

طی 4  تا 48 ساعت اولیه ممکن است هر 4 ساعت یک قطره استعمال شود.

هیدروکورتیزون چشمی

به صورت پماد  /0 % موجود می باشد. برای مدیریت شرایط التهابی پاسخ دهنده به  استروئید مانند واکنش های آلرژیک 

ملتحمه مقدار مصرف:  به اندازه  یک سانتی متر برای 4-3 بار در روز

)Loteprednol( لوته پردنول چشمی

به صورت  قطره ) سوسپانسیون( و پماد0/5 % موجود می باشد .  برای مدیریت شرایط التهابی پاسخ دهنده به  استروئید 

مانند واکنش های آلرژیک ملتحمه.
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 مقدارمصرف  	

التهاب چشم: سوسپانسیون 0/5%:    تا   قطره در کیسه ملتحمه چشم آسیب دیده روزانه 4 بار استعمال شود. در شروع 

درمان، در هفته اول، ممکن است دوز دارو تا   قطره در هر ساعت افزایش یابد. دوره درمان کامل شود. در درمان مزمن، 

دارو به تدریج قطع شود. اگر عالئم بیماری پس از   روز بهبود نیافت، بیمار دوباره ارزیابی شود.

التهاب و درد بعد از عمل چشم 

پماد: مقدار0/5 اینچ در کیسه ملتحمه چشم آسیب دیده 4 بار در روز و از 4  ساعت بعد از جراحی شروع شود و   هفته 

بعد از عمل ادامه داده شود.

سوسپانسیون:   تا   قطره در کیسه ملتحمه چشم آسیب دیده 4 بار در روز از 4  ساعت پس از جراحی استعمال شود 

و   هفته بعد از عمل ادامه داده شود.

پردنیزولون چشمی 

استثنای  )به  حرارتی  یا  شیمیایی  سوختگی های  از  قرنیه  آسیب  در  و  دارد  وجود  )سوسپانسیون(  %  قطره  صورت   به 

pred Forte( یا سوختگی های ناشی از رادیوتراپی و یا نفوذ  جسم خارجی  و همچنین در شرایط التهابی چشمی پاسخ 

دهنده به  استروئید مانند التهاب ملتحمه, قرنیه، و بخش قدامی ، آلرژی ملتحمه ، کراتیت هرپس زوستر ، ایریت، کراتیت 

پونکتات سطحی، و ملتحمه عفونی کاربرد دارد.  توجه داشته باشید که این دارو در کراتوکونژکتیویت ناشی از شوگرن و 

یا کراتیت گاز خردل موثر نیست.

مقدار مصرف 	

 شرایط التهابی چشمی/ آسیب قرنیه: پردنیزولون استات:   تا   قطره در چشم مبتال   تا 4 بار در روز. در طول ۲۴ تا 

۴۸ ساعت اولیه ممکن است فرکانس مصرف در صورت لزوم افزایش یابد. اگر عالئم و نشانه ها پس از ۲ روز بهبودی 

نداشت، بیمار باید دوباره ارزیابی شود. درمان پیش از موعد قطع نشود  و در صورت مصرف مزمن دارو باید به تدریج 

قطع شود.

جدول جدول 11--1010: داروهای کورتیکواستروئید چشمی: داروهای کورتیکواستروئید چشمی

نام دارو شکل دارویی برند

Betamethasone As Disodium Phosphate
SOLUTION/ DROPS 0.1% 

OINTMENT 0.1%
Betasonate

Dexamethasone As Disodium Phosphate SOLUTION/ DROPS 0.1%
Dexon

Dexadex

Fluorometholone SUSPENSION/ DROPS 0.1% Fluocort

Hydrocortisone Acetate OINTMENT 1% Cortinil

Loteprednol Etabonate
SUSPENSION/ DROPS 0.5%
OINTMENT 0.5%

Lotemax

Prednisolone Acetate SUSPENSION/ DROPS 1% Precord / Pred fort
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12 دارو درماین جمعیت های خاص

دارودرمانی اطفالدارودرمانی اطفال

دارودرمانی اطفال از حوزه های پیچیده و مهم در زمینه ارائه مراقبت های دارودرمانی می باشد. دوران کودکی از زمان تولد 

تا ورود به دوره بزرگسالی با تغییرات فیزیولوژیک گسترده و متعددی همراه بوده که این مسئله تغییرات و مالحظات 

قابل توجهی را در فارماکولوژی و دارودرمانی بیماری های اطفال به دنبال دارد.

به طورکلی اطفال حساسیت بیش تری نسبت به آثار و عوارض برخواسته از دارودرمانی داشته و همچنین در مورد برخی 

از داروهای موجود شواهد کافی و گسترده ای در رابطه با ایمنی و اثربخشی داروها در این گروه سنی وجود ندارد. 

 واژگان پرکاربرد در مورد هر یک از مراحل زندگی در اطفال در جدول زیر قابل مشاهده می باشد، 

آشنایی با این واژگان جهت شناخت بهتر و تنظیم دوز داروها اهمیت دارد:

جدول جدول 11--1212: تعاریف سنین مختلف در نوزادان و کودکان: تعاریف سنین مختلف در نوزادان و کودکان

Born at < 37 weeks gestationPreterm neonate

Born at 37 to 42 weeks gestationTerm neonate

Born at ≥42 weeks gestationPost-Term neonate

From 0 up to 28 days of age (or first 4 weeks of life)Neonate

From 28 days up to 24 months of ageInfant

From 2 years up to 12 years of ageChild

From 12 years up to 18 years of ageAdolescent

دکتر امیر رضازاده - دکتر عطیه محمدیان
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نکات کاربردی دارودرمانی در اطفال

 عمده داروها در اطفال بر اساس وزن یا سن نوزاد تنظیم می شود، لذا آگاهی از وزن و سن دقیق از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.

 ثبت وزن و قد کودک جهت محاسبه دقیق دوز با توجه به وزن و یا مساحت سطح بدن1 الزم است )در صورت 

عدم اطالع از وزن دقیق کودک می توان از جدول میانگین قد و وزن با توجه به سن و جنسیت که در ادامه 

آورده شده استفاده کرد(. 

 آموزش دقیق نحوه مصرف دارو و ارائه اطالعات در زمینه مدت زمان مصرف دارو، نحوه نگهداری و رویکرد در رابطه 

با دوز فراموش شده به مراقبین کودک برای اطمینان از دارورسانی صحیح الزم است. 

 در صورت درج دستور »در صورت نیاز2« در نسخه پزشک می بایست برای جلوگیری از سمیت توضیحات در مورد 

حداکثر دوز ایمن و حداقل فاصله بین دوزها به مراقبین کودک داده شود. 

 داروها می بایست در مناطقی که کودک به آن ها دسترسی ندارد نگهداری شوند.

جدول جدول 22--1212: وزن تقریبی نوزادان براساس سن: وزن تقریبی نوزادان براساس سن

Height (cm)Height (cm)Weight (kg)Weight (kg)AgeAge

513.5Full-term neonate

554.31 months

585.42 months

616.13 months

636.74 months

677.66 months

7591 years

96143 years

109185 years

122237 years

1383210 years

1493912 years

1634914 year old boy

1595014 year old girl

17668adult Male

16458adult female

1- Body surface area (BSA)
2- PRN “Pro re nata” 
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 بهترین و دقیق ترین روش برای رساندن دوز صحیح از اشکال دارویی خوراکی مایع به اطفال استفاده 

از قطره چکان، پیمانه و یا قاشق مدرج و بر اساس میلی لیتر )سی سی(و بر اساس میلی لیتر )سی سی( می باشد. 

 در صورت نیاز به ترکیب نمودن اشکال دارویی خوراکی جامد یا مایع با مواد غذایی تداخالت دارو - غذا در نظر 

گرفته شوند. 

 از نصف نمودن یا خرد کردن اشکال دارویی جامد با روکش روده ای1 یا پیوسته رهش خودداری گردد. 

 اشکال دارویی سوسپانسیون می بایست جهت همگن سازی قبل از استفاده به خوبی تکان داده شوند. 

شربت ها،  در  دارو  میلی گرم  مقدار  به طورکلی   

خوراکی  سوسپانسیون های  و  محلول ها  الگزیرها2، 

به ازای هر 5 میلی لیتر فرآورده و در قطره ها به ازای 

البته  است؛  شده  بیان  فرآورده  میلی لیتر   1 هر 

به عنوان  دارد  وجود  زمینه  این  در  نیز  استثنائاتی 

نمونه سوسپانسیون زیترومکس3 300: حاوی 300 

میلی گرم آزیترومایسین در هر 7/5 میلی لیتر(. 

 در مورد قطره های چشمی، گوشی و بینی بهتر است 

داشته  نگه  دست  در  دقیقه  چند  مصرف  از  پیش 

دادن  برای  شوند.  نزدیک  بدن  دمای  به  تا  شده 

 3 از  کم تر  کودکان  و  نوزادان  به  گوشی  قطره های 

سال قسمت پایینی الله گوش می بایست به سمت 

3 سال قسمت  پایین و خارج و در کودکان باالی 

باالیی الله گوش باید به سمت باال و عقب کشیده شود. همچنین برای قطره های چشمی و بینی نیز بهتر است 

سر نوزاد کمی به سمت عقب خم شود. 

فرآورده های  بهتر  دارورسانی  جهت  کودکان  در   

می شود.  دمیار4  از  استفاده  به  توصیه  استنشاقی 

دمیارهای  از  است  بهتر  سال   4 زیر  کودکان  برای 

می بایست  ماسک  شود.  استفاده  ماسک  دارای 

به خوبی روی صورت قرار داده شده تا از نشت دارو 

باید حداقل  دوزهای مختلف  بین  گردد.  جلوگیری 

یک دقیقه زمان بوده و کودک هر بار با نفس عمیق و آهسته دارو را وارد دستگاه تنفس کند. 

1- Enteric-coated 
2- Elixir 
3- Zithromax®
4- Spacer or holding chamber 
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 به علت نازک بودن الیه شاخی پوست در اطفال فرآورده های پوستی با امکان جذب سیستمیک )کورتیکواستروئیدها( 

می بایست در حداقل سطح موردنیاز از پوست استفاده شوند. 

 اطالع دقیق از سوابق بیماری ها، داروها و حساسیت ها )بادام زمینی، سویا، تخم مرغ، عدم تحمل الکتوز، بیماری 

سلیاک1 و ...( جهت انتخاب گزینه های درمانی مناسب و پیش گیری از بروز مشکالت الزم است. 

 در برخی مواقع و در صورت وجود اطالعات کافی درباره اجزای فرموالسیون توجه به مواد جانبی2 موجود در 

فرآورده توصیه می گردد؛ برخی مثال های قابل توجه در این زمینه عبارت اند از:

نوزادان  برای  شده  تجویز  تزریقی  فرآورده های  در  موجود  الکل  بنزیل  اثر  در  گسپینگ3  سندرم  بروز  خطر   

با مشکالت مرگباری همچون اسیدوز متابولیک، زجر تنفسی4، تشنج، خونریزی  )خصوصًا نوزادان نارس( 

مغزی و کالپس5 قلبی - عروقی وجود دارد.

مصرف  در  به خصوص  فروکتوز(  و  گلوکوز  )سوکروز،  شکر  فاقد  مایع  خوراکی  اشکال  از  استفاده  به  توصیه   

طوالنی مدت جهت پیشگیری از پوسیدگی های دندانی

 توجه به اجزای مشکل آفرین در کودکان دچار شرایط و بیماری هایی از قبیل سلیاک )گلوتن(، فنیل کتونوریا 

G6PD6، حساسیت به سویا، حساسیت به بادام زمینی، عدم تحمل  )فنیل آالنین و آسپارتام(، نقص آنزیم 

الکتوز و سایر موارد مشابه 

مالحظات مرتبط با فارماکولوژی در اطفال 	

pH معده در نوزادان به دلیل کم بودن ترشح اسید معده قلیایی تر از بزرگساالن بوده و با کاهش تدریجی تا سن 2 سالگی 

به مقدار 3-1 می رسد. قلیایی تر بودن pH معده در نوزادان ممکن است موجب افزایش میزان فرم یونیزه داروهای اسیدی 

)فنوباربیتال( و کاهش جذب آن ها و در مقابل افزایش میزان فرم غیر یونیزه داروهای قلیایی )آمپی سیلین( و افزایش 

جذب گردد. از طرف دیگر سرعت تخلیه معده تا حدود 6 ماهگی به میزان قابل توجهی کم تر از بزرگساالن می باشد. 

)mg/kg7( جهت  باالتر  مقادیر  به  نیاز  موجب  مسئله  و همین  بوده   %80 تولد حدود  هنگام  در  نوزاد  بدن  آب  میزان 

دست یابی به غلظت های پالسمایی مطلوب از داروهای هیدروفیل )از جمله جنتامایسین و ونکومایسین( می گردد. غلظت 

هر دو پروتئین آلبومین و آلفا -1- اسید گلیکوپروتئین در سال اول زندگی پایین بوده و این مسئله افزایش درصد داروی 

آزاد در مورد هر دو نوع داروهای اسیدی و قلیایی ضعیف را به دنبال دارد. از طرف دیگر رقابت برخی داروها )همچون 

سولفونامیدها و سفتریاکسون( برای اتصال به آلبومین و عدم تکامل کافی سد خونی - مغزی8 در نوزادان می تواند موجب 

آزاد شدن بیلی روبین از آلبومین، هایپربیلی روبینمی غیر مستقیم9، تجمع آن در بافت مغز و بروز کرنیکتروس10 گردد. 

1- Celiac disease
2- Excipients 
3- Gasping syndrome 
4- Respiratory distress 
5- Collapse 
6- Glucose-6-phosphate dehydrogenase 
7- Milligrams per kilogram 
8- Blood-brain barrier (BBB)
9- Indirect (unconjugated) hyperbilirubinemia 
10- Kernicterus 



ص
خا

ی 
هــا

ت 
عی

م
 ج

ی
ا�ــ

رم
و د

ار
د

403403

ل
ص
ف

12

Face and neck 
only

Chest and back Abdoman below 
umbilicus to 
knees

Arms and legs 
below knees

Hands and feet

Extent of jaundice
Grade I II III IV V

زمنیه  در  کلیه ها  عملکرد  نیز  و  کبدی  متابولیسم   II و   I فاز  دو  نوزادی هر  دوره  در  بدن  از  داروها  با حذف  رابطه  در 

فیلتراسیون )GFR(، ترشح و بازجذب مواد ناکامل بوده و این مسئله می تواند موجب تجمع دوزهای باال در بدن و 

بروز سمیت گردد. 

مثالی از نحوه تنظیم دوز داروها در کودکان:

 پیش از هر چیز داشتن اطالعات کامل از شرایط کودک به ویژه وزن و سن اهمیت بسزایی دارد، همانطور که 

گفته شد عمده داروها براساس وزن دوز می شود.

 می توان دور موردنیاز روزانه از هر دارو را از قسمت دوز اطفال مونوگراف دارویی نرم افزارهایی مانند آپتودیت، 

میکرومدکس و.... به دست آوریم.

سفیکسیم  سوسپانسیون  ادراری،  مجاری  عفونت  تشخیص  با  کیلوگرم   10 وزن  با  ماهه   18 کودک  برای   به عنوان مثال: 

)mg/5ml 100( تجویز شده است، دوز مناسب برای ایشان چند سی سی است؟

با توجه به اینکه دوز روزانه سفیکسیم 8 میلی گرم بر کیلوگرم در روز است )به شکل یک بار در روز یا منقسم دو بار در روز(، 

10 kg * 8 mg= 80 mg /day  :دوز موردنیاز برای این کودک با وزن ده کیلوگرم عبارت است

با توجه به دوز موردنیاز )80 میلی گرم در روز( بایستی ببینیم چند سی سی از سوسپانسیون 

سفیکسیم )100 میلی گرم در هر 5 سی سی( موردنیاز است، به راحتی با یک تناسب ساده 

به دوز مورد نظر می رسیم:

در هر 5 سی سی از سوسپانسیون، 100 میلی گرم داروی سفیکسیم هست، 80 میلی گرم از آن در چند سی سی هست؟ که 

میزان موردنیاز روزانه  4  سی سی به دست می آید. )می توانیم  4 سی سی هر 24 ساعت، یا هر 12  ساعت 2 سی سی به 

کودک داروی سفیکسیم بدهیم.(

 در جدول صفحه بعد دوز داروهای پرکاربرد اطفال آورده شده است، پیشنهاد می شود مواردی که 

با عالمت * مشخص شده است را به علت اهمیت و کاربرد بیشتر به خاطر بسپارید.

5 ml100 mg

?80 mg
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جدول جدول 33--1212: اطالعات داروهای پرکاربرد در اطفال: اطالعات داروهای پرکاربرد در اطفال

توضیحاتدوزینگدارو

کنترل تب و درد  

استامینوفن*
Oral: 10-15 mg/kg q4-6h as needed

(max = 5 doses in 24h; 75 mg/kg/day)

تمام  از  دریافتی  استامینوفن  دوز  مجموع  به  توجه 

فرآورده ها؛ استفاده از دوز پایین تر در نوزادان نارس و یا 

سن کم تر از 10 روز؛ توصیه به استفاده با شیر یا غذا جهت 

کاهش عوارض گوارشی احتمالی. 

ایبوپروفن*
> 6 months: 5-10 mg/kg q6-8h as needed

(max = 400 mg/dose; 40 mg/kg/day)

توصیه به استفاده با شیر یا غذا جهت کاهش عوارض 

گوارشی؛ توصیه به استفاده برای کم ترین مدت الزم جهت 

کاهش احتمال بروز عوارض جانبی. 

آنتی هیستامین  ها، ضد احتقان ها و داروهای مورداستفاده در آسم 

و  )قطره  فنیل افرین 

اسپری بینی(

2-6 years: (0.25% solution) 1 drop in each nostril 

q4-8h as needed 

6-12 years: (0.25% solution): 1-3 drops or sprays 

in each nostril q4h as needed  

روز   3 از  بیش  راجعه1  احتقان  بروز  از  جهت پیش گیری 

بینی  سوراخ های  استفاده،  از  پیش  نشود؛  استفاده 

تاحدامکان تمیز شده و قبل از ریختن قطره در هر سوراخ 

بینی، سمت دیگر به آرامی گرفته شود. 

کورتیکواستروئیدها 

)اسپری بینی(

Fluticasone (50 mcg/puff):

4-12 years: 1 spray per nostril qd (max = 2 

sprays per nostril qd); > 12 years: 1-2 sprays per 

nostril qd or bd (max = 4 sprays per nostril qd)

Mometasone (50 mcg/puff): 2-12 years: 1 spray 

per nostril qd (max = 2 sprays per nostril qd); > 

12 years: 2 sprays per nostril qd (max = 4 sprays 

per nostril qd)

Budesonide (64 mcg/puff): > 6 years: 1 spray per 

nostril qd (max = 2 sprays per nostril qd) 

Beclomethasone (50 mcg/puff): > 6 years: 1-2 

sprays per nostril bd OR 1 spray per nostril q6-8h 

(max = 400 mcg/day)

اسپری ها قبل مصرف تکان داده شوند؛ قبل استفاده برای 

اولین بار پمپ چندین بار تا زمان ایجاد اسپری مناسب 

فشار داده شود )priming(؛ قبل زدن اسپری سوراخ های 

بینی تاحدامکان تمیز شده و سمت مقابل به آرامی گرفته 

شود؛ توصیه به استفاده با کم ترین دوز و برای کوتاه ترین 

زمان ممکن جهت کاهش ریسک عوارض سیستمیک و 

عفونت های موضعی. 

سدیم  کرومولین 

)اسپری بینی(

> 2 years: 1 spray per nostril 3-4 times daily (max 

= 1 spray per nostril 6 times daily)

اسپری مصرف تکان داده شود؛ قبل استفاده برای اولین 

بار پمپ چندین بار تا زمان ایجاد اسپری مناسب فشار 

داده شود )priming(؛ قبل زدن اسپری سوراخ های بینی 

تاحدامکان تمیز شده و سمت مقابل به آرامی گرفته شود.

سالبوتامول )اسپری 

استنشاقی(*

1 month – 18 years: 1-2 puffs (100-200 mcg) 

PRN up to 4 times daily

به طورکلی در بیماری آسم مصرف سالبوتامول استنشاقی 

به صورت PRN ارجحیت بیش تری نسبت به مصرف روزانه 

به طور منظم دارد؛ در شرایط تشدید حمالت2 ممکن است تا 

حداکثر 10 پاف در مدت زمان کوتاه استفاده شود؛ توصیه به 

پایش عالئم تحریک دستگاه عصبی مرکزی در خردساالن. 

1- Rebound congestion 
2- Exacerbation 
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دیفن هیدرامین*

2-6 years: 6.25 mg q4-6h; 6-12 years: 12.5-25 

mg q4-6h 

Motion sickness prophylaxis (first dose 30-60 

min before travel): 0.5-1 mg/kg q6h as needed 

(max = 25 mg/dose) 
ترکیبی  فرآورده های  مصرف  عدم  به  توصیه  نکته: 

سرماخوردگی در کودکان زیر 2 سال )در برخی منابع زیر 6 

سال( به دلیل احتمال بروز عوارض جدی و نبود شواهد 

کافی مبنی بر اثربخشی. 

نسل  آنتی هیستامین های  اطفال  در  به طورکلی  نکته: 

دوم به دلیل پروفایل ایمنی بهتر در بسیاری از مواقع بر 

در  مگر  دارند؛  ارجحیت  اول  نسل  آنتی هیستامین های 

شرایطی همچون تهوع و استفراغ ناشی از بیماری حرکت1 

آنتی  هیستامین های  خواب آوری  اثر  بودن  مطلوب  یا  و 

نسل اول.  

افزایش  علت  به  سال   2 زیر   کودکان  در  پرومتازین   -

ریسک دپرسیون تنفسی منع مصرف دارد.

هیدروکسی زین 

Pruritus: 6 months – 6 years: 5-15 mg/day in 

divided doses (max = 2 mg/kg/day); 6-17 years: 

15-25 mg/day in divided doses (max if weight < 

40 kg = 2 mg/kg/day; max if weight > 40 kg = 

50-100 mg/day)

پرومتازین

Nausea and vomiting: > 2 years: 0.25-0.5 mg/kg 

q4-6h as needed (max = 6.25-25 mg/dose)

Motion sickness prophylaxis (at bedtime on 

night before travel; repeat following morning if 

necessary): 2-5 years: 5 mg; 5-10 years: 10 mg; 

10-17 years: 20-25 mg

کتوتیفن*
> 6month: 0.05 mg/kg/day

> 3 years: 1 mg bd

سیتریزین*
>6months:2.5 mg/day

 6-11 years: 5 mg bd; > 12 years: 10 mg qd
به  توصیه  روز  در  یکبار  به صورت  استفاده  صورت  در 

استفاده در شب. 

لوراتادین

2-11 years (weight < 31 kg): 5 mg qd; 2-11 

years (weight > 31 kg): 10 mg qd; > 12 years: 

10 mg qd
توصیه به استفاده در شب.

دس لوراتادین
1-5 years: 1.25 qd; 6-11 years: 2.5 mg qd; > 12 

years: 5 mg qd
توصیه به استفاده در شب.

آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد قارچ

 G پنی سیلین

Penicillin G sodium: most indications:

IM or Slow IV or IV infusion:

100000- 300000 units/kg/day

Penicillin G procaine: general dosing: IM: 50000 

units/kg/day in divided doses q12-24h (max = 1.2 

million units/day)

Penicillin G benzathine: IM:

Group A streptococcal infection: 

< 27 kg: 600000 units as a single dose

> 27 kg: 1200000 units as a single dose

از  استفاده  به  نیاز  است  ممکن  شدید  عفونت های  در 

دوزهای باالتر باشد. 

فرآورده های تزریقی حاوی ملح پروکائین و بنزاتین فقط 

به شکل عضالنی تزریق شود.

General dosing: 25-90 mg/kg/dayآموکسی سیلین*

در عفونت های شدید و اوتیت مدیا ممکن است نیاز به 

استفاده از دوزهای باالتر)90mg/kg/d( باشد. 

اتاق  سوسپانسیون تهیه شده به مدت 14 روز در دمای 

هر  بروشور  به  )مراجعه  است  نگهداری  قابل  یخچال  یا 

محصول جهت کسب اطالعات دقیق تر(. 

1- Motion sickness 
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کو - آموکسی کالو*

General dosing (based on amoxicillin): 25-90 mg/

kg/day

Clavulanic Acid: 6.4 mg/kg/day

نسبت  به  جایگزین  فرآورده  انتخاب  به  نیاز  صورت  در 

استفاده  توجه شود؛  اسید  کالوالنیک  و  آموکسی سیلین 

از نسبت نادرست می تواند منجر به ایجاد سطح خونی 

نامناسب از کالوالنیک اسید و یا بروز اسهال شدید شود. 

دوزهای کالوالنیک اسید فراتر از 6.4 میلی گرم بر کیلوگرم 

در روز توصیه نمی شود.

کاهش  موجب  می تواند  غذا  یا  شیر  همراه  به  استفاده 

شدت عوارض گوارشی گردد. 

سوسپانسیون تهیه شده می بایست در یخچال نگهداری 

شده و مقدار باقی مانده پس از 10 روز دور ریخته شود. 

کلوگزاسیلین
< 20 kg: 25-50 mg/kg/day in divided doses q6h 

> 20 kg: 250-500 mg q6h (max = 6 g/day) 
توصیه به استفاده یک الی دو ساعت قبل غذا. 

سفالکسین*

Mild-moderate infection: 25-50 mg/kg/day divided 

q6-12h (max = 2000 mg/day) 

Severe infection: 75-100 mg/kg/day divided q6-8h 

(max = 4000 mg/day)

در صورت بروز عارضه گوارشی توصیه به استفاده با غذا 

یا شیر؛ نگهداری سوسپانسیون تهیه شده در یخچال تا 

14 روز. 

سفیکسیم*
8 mg/kg/day q24h or in divided doses q12h (max 

= 400 mg/day) 
در صورت بروز عارضه گوارشی توصیه به استفاده با غذا 

یا شیر. 

mg/kg q24h (max = 1000 mg/day) 75-50سفتریاکسون

تزریقی  محلول های  با  سفتریاکسون  تداخل  به  توجه 

 60 از  بیش  به  انفوزیون  زمان  افزایش  کلسیم؛  حاوی 

انسفالوپاتی  ریسک  کاهش  موجب  می تواند  دقیقه 

نوزادان  در  کنژوگه  غیر  هایپربیلی روبینمی  از  ناشی 

)به خصوص نوزادان زیر 28 روز( گردد. 

آزیترومایسین*

< 28 days: 10 mg/kg q24h 

> 28 days: 5-12 mg/kg/dose; typically 10-12 mg/

kg on day 1 (max = 500 mg) followed by 5-6 mg/

kg q24h (max = 250 mg)

منیزیم  یا  آلومینیوم  حاوی  آنتی اسیدهای  با  هم زمان 

استفاده نشود.

 12 تا   10 اول  روز  می توان  ها  اندیکاسیون  از  برخی  در 

میلی گرم بر کیلوگرم در روز شروع کرد و دوز ادامه 5 تا 6 

میلی گرم بر کیلوگرم در روز لحاظ شود. 

کلیندامایسین

Most indications: 

Oral: < 14 days: 3-6 mg/kg q8h; 14-28 days: 3-6 

mg/kg q6h; > 28 days: 3-6 mg/kg q6h (max = 

450 mg/dose) 

IM or IV infusion: 3.75-6.25/kg q6h (max = 10 

mg/kg q6h; 1.2 g/dose)

می بایست  میلی گرم   600 از  بیش  تزریقی  دوزهای 

به صورت انفوزیون وریدی تزریق شوند.

توصیه به مصرف فرم خوراکی با یک لیوان آب پر جهت 

سوسپانسیون  نگهداری  ازوفاژیت1؛  بروز  از  پیش گیری 

خوراکی در دمای اتاق تا دوهفته؛ ریسک بیش تر اسهال 

ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل2 در کودکان یک تا دو سال 

و با افزایش طول مدت مصرف. 

جنتامایسین

Most indications: 

IV infusion: 7 mg/kg qd 

IM or slow IV injection: 1 month – 12 years: 2.5 

mg/kg q8h; > 12 years: 2 mg/kg q8h

غلظت  به  توجه  با  درمان  ادامه  در  دوز  تنظیم  نیازمند 

خونی یک ساعت پس از تزریق )peak( و بالفاصله قبل 

کلیوی  عملکرد  دقیق  پایش  نیازمند  )trough(؛  تزریق  از 

از  استفاده  به  توصیه  گوشی؛  و  عالئم سمیت عصبی  و 

رژیم های extended-interval در برخی از بیماران. 

1- Esophagitis 
2- Clostridium difficile-associated diarrhea (CDAD)
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 > 2 months: oral, IV: 6-12 mg trimethoprim/

kg/day in divided doses q12h (max = 160 mg 

trimethoprim/dose) 
تنظیم دوز بر اساس جز تری متوپریم می باشد.

مترونیدازول *
General dosing: 15-50 mg/kg/day

Divided in 2-3 doses
توصیه به استفاده با شیر یا غذا جهت کاهش احتمال 

بروز عوارض گوارشی.

 units qid usually for 7 days 200000-100000نیستاتین*

سوسپانسیون دارویی موجود در بازار دارویی در هر میلی 

لیتر حاوی 100000 واحد نیستاتین است.

به خوبی تکان داده  سوسپانسیون می بایست قبل مصرف 

شده و قبل از قورت دادن چند دقیقه در دهان گردانده شود.

 در نوزادان قطرات نیستاتین بر روی قسمت های مختلف 

دهان چکانده شده و تا چند دقیقه بعد شیردهی انجام نشود. 

GERD1 داروهای مورداستفاده در بهبود عالئم گاستروآنتریت حاد و

*ORS2

Mild-moderate dehydration:

Repletion phase: 50-100 mL/kg over 4 hours + 

10 mL/kg for each diarrhea + 2 mL/kg for each 

episode of vomiting 

می بایست  حتمًا  شدید  دهیدراتاسیون  دچار  کودکان 

تحت درمان با مایعات وریدی قرار گیرند.

 ORS بهتر است از ساشه های حاوی پودر repletion در فاز 

استفاده شود؛ در فاز maintenance می توان از قرص های 

جوشان و محلول های آماده استفاده نمود؛ تأکید بر رژیم 

غذایی مناسب. 

اندانسترون*

IV: 0.15 or 0.3 mg/kg/dose (max = 16 mg/dose)

Oral (> 6 months and weight > 8 kg): 

8-15 kg: 2 mg once; 15-30 kg: 4 mg once; > 30 

kg: 8 mg once

موارد  از  بسیاری  در  اندانسترون  از  روتین  استفاده 

گاستروآنتریت حاد توصیه نمی گردد. 

 mg/kg/ dose q6-8h (max = 10 mg/dose) 0.2-0.1متوکلوپرامید*

 استفاده روتین از متوکلوپرامید برای کنترل تهوع و یا ~

به عنوان ترکیب پروکینتیک3 در رفالکس اطفال توصیه 

نمی گردد. )حداکثر طول دوره درمان توصیه شده = 5 

روز(.

 ریسک بروز عوارض خارج هرمی4، سرکوب تنفس و ~

دیس کینزی تأخیری5.

و خواب ~ غذا  از  قبل  نیم ساعت  استفاده  به  توصیه   

شب. 

دومپریدون

Weight < 35 kg: 250 mcg/kg up to 3 times a day 

Weight > 35 kg and > 12 years: 10 mg up to 3 

times a day 

هفته.  یک  از  بیش  مدت  به  استفاده  عدم  به  توصیه 

توصیه به استفاده نیم ساعت قبل از غذا و خواب شب.

دی سیکلومین*

6 months – 2 years: 5-10 mg 3-4 times daily 

2-12 years: 10 mg 3 times daily

> 12 years: 10-20 mg 3 times daily 

توصیه به استفاده نیم ساعت قبل از غذا؛ منع مصرف در 

کودکان زیر 6 ماه. 

هیوسین ان - بوتیل 

برماید

6-12 years: 10 mg 3 times daily

> 12 years: 20 mg 4 times daily 
توصیه به استفاده نیم ساعت قبل از غذا؛ منع مصرف در 

کودکان زیر 6 سال. 

1- Gastroesophageal reflux disease
2- Oral rehydration solution 
3- Prokinetic 
4- Extrapyramidal symptoms (EPS)
5- Tardive dyskinesia (TD)
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2-6 years (weight 13-21 kg): 1 mg with first loose 

stool then 1 mg as needed (max = 3 mg/day) 

6-9 years (weight 21-27 kg): 2 mg with first loose 

stool then 1 mg as needed (max = 4 mg/day)

9-11 years (27-43 kg): 2 mg with first loose stool 

then 1 mg as needed (max = 6 mg/day)

> 12 years: 4 mg with first loose stool then 2 mg 

as needed (max = 8 mg/day) 

به طورکلی مصرف روتین لوپرامید در گاستروآنتریت های 

حاد اطفال توصیه نمی گردد.

در اسهال خونی یا موارد همراه با تب توصیه نمی شود.

امپرازول*

Based on weight:

5-10 kg: 5mg/kg/day

10-20kg: 10 mg/day

>20 kg: 20 mg/day

 توصیه به استفاده نیم ساعت قبل صبحانه یا اولین ~

نوبت شیردهی در روز.

گرانول های ~ حاوی  کپسول های  نمودن  باز  امکان   

پوره  یا  ماست  قاشق  یک  همراه  به  دادن  و  انتریک 

سیب وجود دارد.

و ~ گرانول ها  جویدن  یا  نمودن  خرد  از  خودداری   

قرص های انتریک. 

اس امپرازول*

1-12 years (weight > 10 kg): 10 mg/day

> 12 years: 20 mg/day

 

 mg/kg qd (max = 40 mg/day) 2-1پنتوپرازول

سایمتیکون

< 2 years (weight < 10.9 kg): 20 mg qid as 

needed (max = 240 mg/day)

< 2 years (weight > 10.9 kg)

2-12 years: 40 mg qid as needed (max = 480 mg/

day)

ترکیب  امکان  خواب؛  قبل  و  غذایی  وعده  بعد  استفاده 

نمودن فرم مایع با شیر و سایر مایعات.

داروهای ملین

*PEG10.2-0.8 g/kg/day (max = 17 g/day)
تنظیم مقدار دریافتی براساس اثربخشی مورد انتظار می باشد.

 منع مصرف در انسداد روده، آپاندیسیت و التهاب روده ای 

همراه با درد، تهوع و استفراغ. 

الکتولوز*
1.5-3 mL/kg/day divided once or twice daily (max 

= 60 mL)

 نگهداری در دمای اتاق؛ امکان ترکیب نمودن الکتولوز ~

با شیر، آبمیوه و سایر مایعات.

 توجه به امکان ایجاد دهیدراتاسیون در مصرف بیش ~

از اندازه و اختالالت الکترولیتی در مصرف درازمدت. 

منیزیم 

هیدروکساید*

2-6 years: 400-1200 mg/day 

6-12 years: 1200-12400 mg/day

> 12 years: 2400-4800 mg/day 

بیزاکودیل

Oral: 3-10 years: 5 mg qd; 10-12 years: 5-10 mg 

qd; > 12 years: 5-15 mg qd.

Rectal: 2-10 years: 5 mg qd; > 10 years: 5-10 

mg qd 

مصرف با معده خالی، با آب فراوان و بدون خرد نمودن 

یا نصف نمودن قرص؛ برقراری حداقل یک ساعت فاصله 

منیزیم  جمله  )از  آنتی اسیدها  و  لبنیات  با  خوراکی  فرم 

هیدروکساید(؛ توصیه به مرطوب نمودن شیاف قبل مصرف. 

شیاف گلیسرین

1 month – 1 year: 1 g

1 year – 12 years: 1-2 g

> 12 years: 2-4 g
توصیه به مرطوب نمودن شیاف قبل مصرف.

1- Polyethylene glycol 
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داروهای موضعی

ضد قارچ ها*

Clotrimazole: 2-3 times a day  

Ketoconazole ( > 12 years): topical: bd; 2% 

shampoo: bd for 2-4 weeks then every 1-2 weeks 

for prophylaxis  

Miconazole: BD

Sertaconazole: BD

Nystatin: 2-4 times a day 

در درماتیت ناشی از پوشک پس از شست وشو با شوینده 

پوست  روی  بر  فرآورده  موضع  نمودن  خشک  و  مالیم 

ناحیه قرار داده شده و به آرامی مالش داده شود. 

کورتیکواستروئیدها*

Hydrocortisone: 1-4 times daily 

Betamethasone, fluocinolone (> 1 year), 

mometasone (> 1 month), clobetasol (> 1 year): 

1-2 times daily 

ضعیف ~ موضعی  استروئیدهای  از  استفاده   

)هیدروکورتیزون( به مده کوتاه )2-1 هفته( در کودکان 

ارجحیت دارد.

 فرآورده می بایست به صورت یک الیه نازک بر موضع ~

یا  پارچه  پوشک،  با  استفاده  محل  و  شده  داده  قرار 

پانسمان پوشانده نشود.

سیلور سولفادیازین
> 2 months: once or twice daily as reapply as 

needed 

با  تماس  در  مدت  تمام  در  می بایست  سوختگی  محل 

روی محل  بر  پانسمان  از  استفاده  امکان  بوده؛  فرآورده 

استفاده از دارو وجود دارد. 

 times daily for 5-10 days 3-2موپیروسین
امکان استفاده از پانسمان بر روی محل استفاده از دارو 

وجود دارد. 

 times daily for 5-10 days 5آسیکلوویر

و  )سوزش  تبخال  عالئم  اولین  با  استفاده  به  توصیه 

به  توصیه  اثربخشی؛  افزایش  جهت  لب(  اطراف  گزگز 

شست وشوی دست ها بعد از قرار دادن فرآورده بر روی 

موضع جهت جلوگیری از انتشار ویروس. 

داروهای اعصاب و روان

فلوکستین

6-12 years: 5 - 20 mg/day after (max = 60 mg/

day) 

 

افزایش احتمال تفکرات خودکشی در ابتدای درمان وجود دارد.

احتمال ~ دلیل  به  دارو  ناگهانی  قطع  عدم  به  توصیه   

بروز سندرم قطع.

 دوزهای یکبار در روز در اغلب مواقع در صبح و بعد از ~

غذا تجویز می شوند.  

متیل فنیدات

Immediate-release: 

4-6 years: 2.5 mg bd and increased in weekly 

steps of 2.5 mg (max = 1.4 mg/kg/day in 2-3 

divided doses); > 6 years: 5 mg qd or bd and 

increased in weekly steps of 5-10 mg (max = 2.1 

mg/kg/day in 2-3 divided doses)

Extended-release:

10 and 20 mg products: > 6 years: 10 mg qd and 

increased if necessary up to 2.1 mg/kg/day

18, 36, & 54 mg products: > 6 years: 18 mg qd 

and increased if necessary up to 56 mg/day 

نیم ~ )حدود  ها  صبح  در  دارو  از  استفاده  به  توصیه   

ساعت قبل صبحانه( جهت پیش گیری از بروز بی خوابی 

در ساعات خواب و استراحت.

احتمال ~ سریع الرهش  اشکال  از  استفاده  صورت  در   

تشدید عالئم بیش فعالی در شب وجود داشته که ممکن 

است موجب نیاز به تجویز دوز دوم در شب گردد.

 توصیه به بررسی بیماری های قلبی - عروقی احتمالی ~

پیش از تجویز دارو و پایش میزان اشتها، رشد و وزن 

کودک در طول مدت مصرف.
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لیزدگزآمفتامین

> 6 years: 20-30 mg qd in the morning; may 

increase in increments of 10-20 mg at 3- to 7-day 

intervals if needed (max = 70 mg/day)

کپسول  نمودن  باز  امکان  صبح؛  در  استفاده  به  توصیه 

یا ماست و  پرتقال  ریختن محتویات آن در آب، آب  و 

مصرف بالفاصله پس از آن؛ توصیه به بررسی بیماری های 

قلبی - عروقی احتمالی پیش از تجویز دارو و پایش میزان 

اشتها، رشد و وزن کودک در طول مدت مصرف.

آتوموکستین

> 6 years: weight < 70 kg: 0.5 mg/kg/day and 

increased gradually if needed (max = 1.4 mg/kg/

day OR 100 mg/day; whichever is less) 

> 6 years: weight > 70 kg: 40 mg qd and 

increased gradually if needed (max = 100 mg/

day) 

امکان ایجاد تفکرات خودکشی، رفتارهای خشونت آمیز 

سایکوز(  به  مبتال  بیماران  )در  سایکوتیک  عالئم  عود  و 

از  استفاده  به  توصیه  درمان؛  ابتدای  در  به خصوص 

CYP2D6. دوزهای پایین تر در افراد با فعالیت پایین آنزیم

 توصیه به بررسی بیماری های قلبی - عروقی احتمالی ~

پیس از تجویز دارو.

والپروئیک اسید 

Epilepsy: 

1 month – 12 years: initially 10-15 mg/kg/day in 

2-4 divided doses (max = 600 mg/day)

Usual maintenance dose: 30/60 mg/kg/day in 2-4 

divided doses 

نیازمند پایش عملکرد کبدی و CBC1 پیش از شروع درمان 

دوزهای  در  به خصوص  آن  از  پس  دوره ای  به صورت  و 

باالتر و کودکان زیر 3 سال؛ خودداری از قطع ناگهانی دارو؛ 

توصیه به استفاده با غذا جهت کاهش عوارض گوارشی.

کاربامازپین

seizures: 

Immediate-release: 

1 month -12 years: 10-20 mg /kg/day (divided in 

2-3 doses)

Max: 35mg/kg/day

در صورت استفاده از اشکال سریع الرهش به صورت یکبار 

در روز توصیه به استفاده در شب.

عوارض ~ کاهش  جهت  غذا  با  استفاده  به  توصیه   

گوارشی. 

 پایش عملکرد خونی، کبدی و کلیوی پیش از شروع ~

مصرف و پس از آن به صورت دوره ای.

 توجه به تداخالت دارویی متعدد. ~

فنوباربیتال 
Seizure, maintenance therapy: 3-5 mg/kg/day in 

1-2 doses 

توجه به آثار سداتیو و تداخالت دارویی متعدد.

~ - حاوی  غذایی  مکمل های  مصرف  به  نیاز  احتمال   

ویتامین د، کلسیم و فولیک اسید

فنی تویین

Tonic-clonic and focal seizures:

1 month -12 years: initially 1.5-2.5 mg/kg bd and 

increased gradually according to response and 

plasma concentration (max 7.5 mg/kg bd; 300 

mg/day)

> 12 years: initially 75-150 mg bd and increased 

gradually according to response and plasma 

concentration (max = 300 mg bd)

سطوح  نیز  و  کبدی  خونی،  عملکرد  پایش  نیازمند 

خونی دارو )به دلیل کینتیک وابسته به دوز(؛ توجه به 

به  نیاز  احتمال  متعدد؛  دارویی  تداخالت  و  آثار سداتیو 

و  کلسیم  د،  ویتامین  حاوی  غذایی  مکمل های  مصرف 

ویتامین های گروه ب.

مسمومیت 

شارکول فعال2

Neonate: 1g/kg once or q4h 

1 month -12 years: 1g/kg once or q4h (max = 50 

g/dose)

فرم های حاوی سوربیتول به دلیل ریسک ایجاد اسهال و 

دهیدراتاسیون شدید توصیه نمی گردند؛ احتمال نیاز 

1- Complete blood count 
2- Activated charcoal 
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ضد انگل و شپش

مبندازول*

Threadworm: > 6 months: 100 mg single dose; 

second dose may be needed after 2 weeks 

Whipworm and hookworm: > 1 year: 100 mg bd 

for 3 days 

Roundworm: 1 year: 100 mg bd for 3 days; > 2 

years: 100 mg bd for 3 days OR 500 mg single 

dose 

به ~ خانواده  اعضای  کل  در  کرمک  درمان  به  توصیه   

دلیل احتمال باالی انتقال. 

پرمترین*

> 2 months: apply the shampoo to wet hair and 

leave on for 10 min before rinsing off; repeat in 

7-10 days 

 توصیه به شست وشو با شامپوی فاقد نرم کننده پیش ~

از استفاده از شامپوی پرمترین و استفاده از شانه های 

شپش های  و  تخم  ها  زدودن  جهت  شپش  مخصوص 

مرده.

 توصیه به درمان کل اعضای خانواده و شست وشوی ~

لباس  ها، ملحفه و وسایل آلوده. 

لیندان
> 50 kg: apply shampoo to dry hair and massage 

for 4 min before rinsing off: do NOT repeat. 

به علت پروفایل ایمنی و احتمال مقاومت به عنوان خط 

اول توصیه نمی شود.

 توصیه به عدم استفاده در وزن کم تر از 50 کیلوگرم؛ - ~

توصیه به استفاده از شانه های مخصوص شپش جهت 

زدودن تخم  ها و شپش های مرده.

 توصیه به درمان کل اعضای خانواده و شست وشوی ~

لباس  ها، ملحفه و وسایل آلوده.

افزایش اشتها 

سیپروهپتادین

> 2 years: 0.25 mg/kg/day divided bd (max = 12 

mg/day (< 6 years), 16 mg/day (6-14 years), 32 

mg/day (> 14 years)

توجه به آثار سداتیو و آنتی کولینرژیک دارو.

احتمال ایجاد بی قراری با این دارو وجود دارد، و به عنوان 

خط اول درمان کاهش وزن در کودکان توصیه نمی شود.  

دارودرمانی در دوران بارداری و شیردهیدارودرمانی در دوران بارداری و شیردهی

دوران بارداری و شیردهی با تغییرات فیزیولوژیک گسترده ای همراه بوده که تغییرات قابل توجهی را در فارماکوکینتیک 

داروها به دنبال دارد.

از طرف دیگر اولین قدم در تصمیم گیری در مورد آغاز یا عدم آغاز دارودرمانی در افراد باردار و شیرده انجام مقایسه میان 

خطرات متوجه مادر و جنین )یا نوزاد( در صورت عدم آغاز دارودرمانی و نیز خطرات متوجه جنین )یا نوزاد( در صورت 

انجام دارودرمانی است.

به بیان دیگر، مهم ترین هدف از دارودرمانی در دوران بارداری و شیردهی کنترل و درمان بیماری های مادر و جنین با 

و  بارداری  دوران  در  دارودرمانی  از مالحظات خاص  اطالع  رو  این  از  در جنین می باشد.  ایجاد مشکل  ریسک  حداقل 

شیردهی جهت انتخاب مؤثرترین و ایمن ترین گزینه های درمانی برای کنترل عالئم و بیماری های ایجاد شده در این دوران 

و نیز بیماری های زمینه ای قبلی مادر امری ضروری به نظر می آید. 



412412

ی
رد

ربــ
کا

ی 
پـــ

را
وتـ

کــ
مـا

ار
فــ

مالحظات فارماکوکینتیکی در دوران بارداری و شیردهی

تغییرات فیزیولوژیک از ابتدای دوران بارداری در مادر آغاز شده و در سه ماهه دوم به اوج خود می رسند. در دوران بارداری 

حجم پالسمای خون، برون ده قلبی و به دنبال آن فیلتراسیون گلومرولی به میزان 30 تا 50 درصد افزایش داشته که این 

مسئله می تواند کاهش غلظت خونی داروهای با دفع کلیوی را به دنبال داشته باشد. همچنین حجم توزیع بسیاری از 

داروها در اثر افزایش حجم پالسما و وجود مایع آمنیوتیک، جفت و جنین افزایش یافته و کاهش میزان آلبومین پالسما 

منجر به کاهش میزان اتصال به پروتئین و افزایش میزان داروی آزاد در پالسما می گردد. در دوره بارداری جریان خون 

 CYP3A4، کبدی افزایش یافته و میزان فعالیت آنزیم های کبدی دچار تغییراتی می گردد؛ بدین صورت که فعالیت آنزیم های

CYP2C9 و CYP2D6 افزایش و در مقابل میزان فعالیت آنزیم های CYP1A2 و CYP2C19 کاهش می  یابد.

در نهایت تهوع و استفراغ دوره بارداری، کاهش میزان تحرکات دستگاه گوارش و تغییرات pH معده می تواند تغییراتی 

را در جذب گوارشی داروها به همراه داشته باشد. 

داروهای استفاده شده توسط مادر باردار احتمال عبور از جفت1 و ایجاد آثار فارماکودینامیکی و تراتوژنی متعددی دارند. 

میزان عبور داروها از جفت به عوامل فیزیکوشیمیایی و فارماکوکینتیکی مختلفی وابسته است:

جدول جدول 44--1212: مالحظات فارماکوکینتیک داروها در دوران بارداری: مالحظات فارماکوکینتیک داروها در دوران بارداری

داروهای لیپوفیل بیش تر از داروهای هیدروفیل امکان عبور از جفت را دارند.لیپو فیلیسیته

با افزایش درصد یونیزاسیون میزان عبور دارو از جفت کاهش می یابد. درصد یونیزاسیون

گرادیان غلظتی میان مادر و 

جنین
با افزایش غلظت دارو در پالسمای مادر میزان و سرعت عبور دارو از جفت افزایش می یابد. 

اندازه مولکولی
با افزایش اندازه مولکولی میزان عبور دارو از جفت کاهش می  یابد؛ داروهای با وزن مولکولی باالی 1000 

عماًل به میزان قابل توجهی از جفت عبور پیدا نمی کنند )انسولین(. 

pH
از آن جا که متوسط pH خون جنین حدود 0/1 از متوسط pH خون مادر کم تر می باشد داروهای بازی 

ضعیف با pKa بیش از 7/4 در کمپارتمان جنینی، بیش تر به فرم یونیزه درآمده و در این قسمت ماندگار 

  .)ion trapping( می شوند

پروتئین های ناقل موجود 

جفت

از جمله این پروتئین ها می توان به ترانسپورترهای p-glycoprotein، BCRP2 و 3MRP3 اشاره نمود 

که موجب پمپاژ برخی داروها به جریان خون مادر و ایجاد غلظت خونی پایین در جنین می گردند.  

میزان اتصال به پروتئین
با افزایش میزان اتصال دارو به پروتئین های پالسما )از جمله آلبومین( میزان عبور دارو از جفت کاهش 

می یابد. 

بسیاری از داروهای مورداستفاده توسط مادر در دوران شیردهی در شیر مادر قابل شناسایی می باشند. خوشبختانه در 

اکثر موارد غلظت های خونی ایجاد شده در نوزاد در اثر این مقدار کم دارو در شیر به سطوح درمانی نرسیده و خطرات 

قابل توجهی به دنبال ندارند. همچنین در برخی موارد می توان زمان شیردهی را با توجه به نیمه عمر دارو تنظیم نمود تا 

میزان داروی ترشح شده در شیر را به میزان بیش تری کاهش داد. در مقابل، برخی داروها غلظت های خونی باالیی در 

شیر ایجاد کرده و در صورت انجام شیردهی می توانند موجب بروز آثار فارماکولوژیک قابل توجه و مشکالت مربوطه در 

نوزاد گردند. 

 به طورکلی زمانی که دوز نسبی نوزاد )RID( با مصرف روزانه حدود mL/kg 150 شیر مادر، کم تر از 10% باشد و به 

شرطی که دارو سمیت خاصی در نوزاد ایجاد نکند مصرف آن در دوران شیردهی قابل قبول است. 

1- Placenta 
2- Breast cancer resistance protein 
3- Multidrug resistance-associated protein 3
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 دوز نسبی نوزاد از رابطه زیر محاسبه می گردد:

RID=
 quantity of medication taken from milk by the baby (mg/kg/day)

maternal dose adjusted by weight (mg/kg/day)
 

انتخاب مناسب ترین گزینه های دارویی در دوره بارداری و شیردهی

مرحله بارداری از عوامل مهم در نتیجه حاصل از تأثیر دارو بر جنین می باشد. برای مثال استفاده از یک داروی تراتوژن در 

دوهفته اول پس از لقاح می تواند منجر به بروز واقعه »همه یا هیچ«1 گردد؛ بدین صورت که می تواند یا منجر به نابودی 

رویان و یا عدم ایجاد هیچ گونه مشکل در روند رشد و نمو گردد. 

در حالی که استفاده از ترکیبات تراتوژن در دوره ارگانوژنز )از هفته دوم تا نهم بعد لقاح( می تواند منجر به بروز آنومالی های 

ساختاری متعدد و پس از این دوره منجر به کندی رشد، اختالالت دستگاه عصبی مرکزی و یا مرگ جنین گردد. 

و  سیکلوفسفامید  )همچون  شیمی درمانی  داروهای  به  می توان  ارگانوژنز  دوره  در  تراتوژن  داروهای  جمله  از   

والپروئیک  و  کاربامازپین  فنی تویین،  )همچون  داروهای ضد صرع  برخی  هورمون های جنسی،  متوترکسات(، 

اسید(، ایزوترتینوئین، لیتیم، مایکوفنوالت موفتیل و وارفارین اشاره نمود.

 در مقابل برخی از داروها از جمله داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی2 و تتراسایکلین ها در صورت استفاده در دو 

ماهه دوم و سوم بیش ترین آثار منفی را بر جنین خواهند گذاشت. از جمله عوامل دیگر در تعیین نتایج حاصل 

از دارودرمانی بر روی جنین می توان به دوز دارو، طول مدت مصرف و راه مصرف اشاره نمود. 

 از سایر داروهایی که در دوران بارداری توصیه نمی شوند می توان به استاتین ها، داروهای ACEIs مانند کاپتوپریل، 

ARB مانند لوزارتان و همچنین داروی اسپرینوالکتون اشاره نمود. 

دوره  بیماری های  برای  احتمالی  فاکتورهای  ریسک  فرد،  زمینه ای  بیماری های  دقیق  و  کامل  بررسی  برای  زمان  بهترین 

بارداری، بررسی داروهای مصرفی، اعتیادات و ارائه پیشنهادات الزم جهت بهبود نتایج حاصل از بارداری در هنگام ارائه 

مراقبت ها و مشاوره های پیش از دوره بارداری3 می باشد. در این مرحله می توان لیست کامل و دقیقی از داروهای مصرفی 

فرد تهیه و سپس بهترین تصمیم را در رابطه با ادامه، قطع، جایگزینی و یا تغییر دوز داروهای مصرفی در دوره بارداری 

اتخاذ نمود. البته در بسیاری از مواقع بارداری به صورت ناخواسته اتفاق افتاده و در هفته های نخستین پس از لقاح که 

اطالعی از بارداری وجود ندارد استفاده از ترکیبات تراتوژن و انجام برخی رفتارهای مخاطره آمیز می تواند منجر به سقط و 

یا ایجاد مشکالت جدی در جنین گردد. 

 به طورکلی بررسی جوانب درمانی با در نظر گرفتن خطرات احتمالی ناشی از استفاده از یک دارو بایستی مد نظر 

قرار گیرد، به عنوان مثال گاهی برخی از داروها با احتمال ایجاد خطر برای مادر یا جنین، ممکن است در شرایط 

حاد اندیکاسیون داشته باشد.

  برای بررسی استفاده یک دارو در دوران بارداری می توان از منابع زیر با در نظر گرفتن قضاوت بالینی استفاده کرد.

منابع پرکاربرد جهت استخراج اطالعات مربوط به ایمنی داروها در دوران بارداری و شیردهی 	

 Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and 

Neonatal Risk, 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017.

 Schaefer C, Peters PWJ, Miller RK. Drugs During Pregnancy and Lactation, Treatment Options and Risk 

Assessment, 3rd ed. Amsterdam: Elsevier, 2014.
1-All-or-None” phenomenon
2-Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
3-Pre-conception counseling
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 Reprotox 

 Teris (Teratogen Information System)

 Lactmed

 LexiComp

 UpToDate

 Micromedex

دارودرمانی مشکالت رایج در دوران بارداریدارودرمانی مشکالت رایج در دوران بارداری

در این قسمت توضیحاتی در رابطه با گزینه های درمانی مناسب در مشکالت شایع دوران بارداری آورده شده است. الزم 

به ذکر است در این قسمت از طبقه بندی قدیمی FDA شامل رده بندی های A، B، C، D و X به علت برخوردار نبودن از 

جامعیت و کارایی مناسب استفاده نشده و در عوض به توصیف شواهد بالینی موجود در رابطه با مصرف داروها در دوران 

بارداری پرداخته شده است.

یبوست

 درمان غیردارویی: افزایش تدریجی میزان فیبر مصرفی روزانه، مصرف آب فراوان در طول روز و فعالیت فیزیکی 

متوسط 

 پلی اتیلن گالیکول )PEG(: به دلیل جذب سیستمیک ناچیز به عنوان خط اول درمان یبوست در دوران بارداری 

مناسب می باشد. 

 الکتولوز: به دلیل جذب سیستمیک ناچیز )حدود 3%( برای استفاده در دوران بارداری ایمن می باشد. 

 اسفرزه: به دلیل عدم جذب سیستمیک در مصرف طوالنی مدت نیز ایمن می باشد؛ در هنگام مصرف فرآورده های 

حاوی اسفرزه نوشیدن آب فراوان در طول روز ضروری است. 

 منیزیم هیدروکساید: جذب سیستمیک منیزیم از این ملح ناچیز بوده ولی به دلیل وجود ریسک احتمالی اختالل 

الکترولیتی در مادر و جنین مصرف آن به مدت طوالنی توصیه نمی گردد.  

 بیزاکودیل: ملین های محرک به دلیل احتمال ایجاد اسهال و اختالالت الکترولیتی به عنوان گزینه های خط اول 

و یا برای مصرف طوالنی مدت در دوره بارداری توصیه نمی شوند؛ هرچند در صورت عدم اثربخشی درمان های 

غیردارویی و دارویی دیگر برای مدت کوتاه قابل استفاده می  باشند. 

 سنا: ملین های محرک به دلیل احتمال ایجاد اسهال و اختالالت الکترولیتی به عنوان گزینه های خط اول و یا برای 

مصرف طوالنی مدت در دوره بارداری توصیه نمی شوند. هرچند در صورت عدم اثربخشی درمان های غیردارویی 

و دارویی دیگر برای مدت کوتاه قابل استفاده می باشند. 

 پارافین خوراکی: پارافین جذب گوارشی نداشته ولی به دلیل احتمال کاهش جذب ویتامین های محلول در چربی 

و وجود گزینه های درمانی مناسب تر توصیه نمی گردد. 

 روغن کرچک: مصرف روغن کرچک به دلیل احتمال تحریک انقباضات رحمی )در اثر ریسینولئیک اسید جذب 

شده( و نیز اسهال و استفراغ، ممنوع می باشد. 
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