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فصـل

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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وارد می شود. در فرآورده های تزریقی جامد، ماده دارویی قبل از مصرف در حالل قابل تزریق حل شده و آماده مصرف می شوند.( 

فرآورده های تزریقی به فرم امولسیون و سوسپانسیون نیز موجود می باشند.

راه های تجویز فراورده های تزریقی

 تزریق عضالنی )Intra Muscular=IM(: محلول های آبی یا روغنی و یا سوسپانسیون ها تا حجم   میلی لیتر 

قابل تزریق است.

 تزریق داخل وریدی )Intra Venous=IV(: در این راه تزریق، از حجم یک میلی لیتر تا چند لیتر جهت انفوزیون 

وریدی متغییر است.تزریق سوسپانسیون و یا امولسیون آب در روغن به صورت وریدی ممنوع است. روش تزریق 

وریدی شروع اثر سریع و فراهمی زیستی 100 درصدی دارد.

 تزریق داخل شریانی )Intra arterial(: این نوع تزریق در نوزادان نارس و بیماران سرطانی کاربرد دارد. تزریق 

داخل قلبی در شرایط تهدید کننده حیات داخل عضله قلب انجام می شود.

 تزریق زیرجلدی )SubCutaneous = SC(: تزریق در زیر الیه درم به داخل بافت همبند نرم و بافت چربی انجام می شود. 

حداکثر حجم تزریق یک میلی لیتر است. سوسپانسیون و محلول های دارویی در این روش قابل تجویز می باشند.

انجام می شود. حداکثر حجم  درم  و  اپیدرم  الیه های  بین  تزریق   :)Intra Dermal=ID( داخل جلدی  تزریق   

پنی  به  مثل تست حساسیت  تشخیصی  ایمونولوژی  آزمون های  موارد  در  غالبا  است.  لیتر  میلی   0/2 تزریق 

سیلین انجام می شود.

 تزریق داخل نخاعی )Intra Thecal OR Intra Spinal= IT(: تزریق از بین مهره های ستون فقرات و داخل نخاع 

انجام می شود. در این روش فقط از فرم محلول آبی استفاده می شود. حداکثر حجم تزریق 10 میلی لیتر است.

 تزریق داخل چشمی )Introcular(: حداکثر حجم تزریق یک میلی لیتر است.

)Intra Peritoneal= IP( تزریق داخل صفاقی 

)Intra Articular= IA( تزریق داخل مفصلی 

انسولین

انسولین ها از فرآورده های مهم تزریقی هستند که آن ها را نمی توان از راه خوراکی مصرف کرد زیرا انسولین یک پروتئین است 

و توسط انزیم های گوارشی هضم می شود؛ به همین دلیل در حال حاضر انسولین ها به صورت فراورده های تزریقی می باشند.

البته مطالعاتی بر روی فرآورده های خوراکی و استنشاقی انسولین انجام شده است ولی تابه حال منجر به تولید انبوه نشده است.
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در این بخش فرم تزریقی انسولین مورد بررسی قرار می گیرد.

بر روی ویال یا قلم های انسولین میزان تعداد واحد انسولین به ازای هر میلی لیتر قید شده است. به طور مثال ویال 

انسولین NPH در هر میلی لیتر، صد واحد و در یک ویال ده میلی لیتری، هزار واحد انسولین وجود دارد.

درصورت فاسد شدن انسولین، نوع شفاف آن کدر می شود و نوع شیری رنگ نیز یکنواختی خود را از دست داده  و به 

صورت دانه دانه به دیواره شیشه می چسبد. از انسولین شفافی که کدر شده یا تکه های نامحلولی در آن دیده می شود 

استفاده نگردد. انسولین ها 28 تا 0  روز پس از شروع استفاده در دمای اتاق )  2 درجه سانتی گراد ( قابل استفاده هستند.

نکات مهم قبل از تزریق 	

برای جلوگیری از ایجاد لیپودیستروفی توصیه می شود که تزریق درنقاط مختلف یک محل انجام شود. مثال تزریق درنقاطی 

با فاصله  -2 سانتی متر از محل قبل.

به طورکلی بهترین محل برای تزریق انسولین جایی است که بافت عضالنی آن منطقه کمتر و بافت چربی بیشتر باشد 

مانند دور ناف، بازو و ران.

بسیار مهم است که تزریق ها تا جای ممکن در یک اندام و در یک زمان مشخص در روز انجام شود.

قلم انسولین 	

به دلیل شباهت این شکل دارویی به قلم روانویس، نام آن را قلم انسولین گذاشته اند. دو نوع قلم انسولین وجود دارد:

.) Disposable Pens ( قلم هایی که امکان پرکردن مجدد آنها وجود ندارد 

.)Refillable Pens( قلم هایی که امکان پرکردن مجدد آنها وجود دارد 

	  Disposable Pens

ویال در این نوع قلم ها جزیی از خود قلم و دارای 00  یا 0   واحد انسولین است.

وقتی پیستون به انتهای ویال برسد نشان دهنده این است که انسولین تمام شده است و باید قلم دور انداخته شود.

	  Refillable Pens

این نوع قلم ها دارای یک قطعه مکانیکی است که به فرد مصرف کننده اجازه تنظیم تعداد واحد انسولین را می دهد و 

محلی برای ورود ویال انسولین دارد که دارای درپوشی است که آن را از نور آفتاب و گرد و غبار مستقیم حفظ می کند. 

معموال این نوع قلم ها فلزی هستند؛ بنابراین سنگین تر از قلم هایی هستند که امکان پرکردن مجدد آن ها وجود ندارد. در 

زمان اتمام انسولین، ویال آن تعویض می گردد.

اجزای قلم انسولین 	

درپوش قلم: از ویال انسولین محافظت می کند و آن را برای حمل و نقل مناسب می سازد.

پیستون: انسولین را از ویال خارج می نماید.

دکمه تزریق: با فشردن آن تزریق انسولین شروع می شود.

انتخاب کننده دوز انسولین: برای تعیین تعداد واحد انسولین مورد نیاز به کار می رود.

ویال انسولین: قسمتی که حاوی انسولین است. محفظه ای شفاف که دارای درپوش الستیکی است.

سوزن قلم: قسمتی است که باید به نوک قلم متصل شود و در هر تزریق تعویض گردد. دو سوزن در دو طرف دارد. سوزن 

خارجی موقع تزریق انسولین وارد پوست می شود.این سوزن از سه جهت تیز شده است )تکنولوزی تراش سه گانه( و با 

روغن سیلیکونی مخصوص لغزنده شده است. این امر باعث می شود که درهنگام تزریق درد کمتر باشد. سوزن داخلی 



2424

ی
رد

ربــ
کا

ی 
پـــ

را
وتـ

کــ
مـا

ار
فــ

:Handihaler روش استفاده از

درپوش دستگاه برداشته شود تا قسمت دهانی نمایان شود.   1

سپس قسمت دهانی نیز برداشته شود.   2

یک کپسول از بلیستر خارج کرده و در جهتی که دستور داده شده درمحل تعبیه شده در دستگاه قرار داده شود.     

قسمت دهانی به جای خود بازگردد.    

دکمه ی کناری فشار داده شود تا کپسول سوراخ شده و داروی درون آن آزاد شود. سپس دکمه رها شود.    

با یک بازدم عمیق، هوای داخل ریه خارج شود.    

صاف نشسته، سر کمی متمایل به سمت عقب، دستگاه به صورت افقی در دهان و با لب ها اطراف آن کامل     

پوشانیده شود.

با یک دم عمیق و آهسته ی دهانی دارو وارد ریه می شود.   8

قسمت دهانی دستگاه را از دهان خارج کرده، نفس به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه حبس شود. سپس به آرامی بازدم انجام شود.   9

قسمت دهانی را باز کرده و در صورت تخلیه کامل کپسول، دور انداخته شود در غیر اینصورت بخش دهانی    10

را بسته و مراحل   تا 9 تکرار شود.
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 هیچ گاه درب و ضامن دستگاه دو بار پشت سر هم کشیده نشود. در صورتی که در هر نوبت بیش از یک 

بار استفاده نیاز باشد، مراحل 2 تا 8 را پس از 0  ثانیه مجدد تکرار شود.

 ممکن است پس از استفاده از دستگاه، هیچ طعم یا ذره دارویی در دهان احساس نشود و این به علت 

اندازه ذره ای است. هیچ گاه از دوز اضافی استفاده نشود.

 هیچ گاه به داخل دستگاه فوت نشود.

 هیچ گاه قطعات دستگاه از هم جدا نشود.

 همواره دستگاه در جای خشک نگه داشته شود.

 از شستن قسمت دهانی خودداری شود.

 در صورتی که دستگاه آسیب دیده ) مثال ترک برداشته( دیگر از آن استفاده نشود.

Aerolizer دستگاه های

یک Single Dose Dry Powdered Inhaler می باشد که شامل دو بخش دستگاه و کپسول است. ازین دستگاه داروی 

فورمترول با نام تجاری ®Foradil در بازار دارویی ایران وجود دارد.

اجزای    1 شامل  استنشاقی(  )دستگاه   Aerolizer Inhaler

زیر می باشد: کالهک که قسمت دهانی را می پوشاند )شماره 

میگردد  کپسول  از  دارو  مناسب  آزادسازی  سبب  که  پایه   ،)1

)شماره 2(، قسمت دهانی )شماره (، محفظه کپسول )شماره 

قرار  پایه  در دو طرف  که  دار  مانند سوزن  بال   (، دکمه های 

دارند )شماره  ( 

 

کپسول استنشاقی: هر کپسول حاوی یک دوز پودر خشک دارویی است که بر روی یک blister cards قرار    2

دارد. باید به بیمار یادآوری شود که تنها بالفاصله قبل از مصرف می توان کپسول را از blister جدا کند و به گونه ای 

این کار را انجام دهد که بقیه ی کپسول های موجود در صفحه باز یا نیمه باز نشوند؛ در غیر این صورت، غیرقابل 

مصرف خواهند شد. همچنین ذکر شود که این کپسول ها ، کپسول های استنشاقی هستند و تنها به وسیله ی 

دستگاه های استنشاقی قابلیت مصرف و اثربخشی دارند، لذا از مصرف خوراکی آن ها جدًا خودداری شود زیرا 

هیچگونه تاثیر درمانی بدین روش نخواهند داشت.

روش مصرف Aerolizer در تصویر زیر آمده است:
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 از دسته غیر دی هیدروپیریدینی ها، وراپامیل و دیلتیازم بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. این داروها اثرات 

از طریق مهار  اینوتروپیک منفی )بخصوص وراپامیل(، کاهش ضربان قلب  اثرات  از طریق  را بیشتر  خود 

هدایتی از گره AV و گشاد سازی عروق کرونر و محیطی )کمتر از دی هیدروپیریدینی ها( اعمال می کنند.

 این داروها به عنوان خط اول درمان، بیشتر در بیمارانی که همزمان شرایطی مانند فیبریالسیون دهلیزی و 

آنژین پایدار، در صورت نبود منع مصرف مورد استفاده قرار می گیرند. 

 در نارسایی قلبی با کسر تخلیه کاهش یافته )EF کمتر از 40%( و سندرم سینوس بیمار ممنوع هستند.

یبوست  و  کاردی  برادی  دیلتیازم(،  با  )بخصوص  فشارخون  افت  به  می توان  داروها  این  مهم  عوارض  از   

)بخصوص با وراپامیل( اشاره کرد.

 این داروها از طریق مهار ایزوآنزیم های مختلف CYP3A4 و P-gp می توانند با داروهای مختلف تداخل داشته 

باشند و بهتر است قبل از مصرف یا شروع دارو تداخل آن ها  بررسی گردد. در بیمارانی که در حال دریافت 

بتابالکر هستند، استفاده از این داروها به صورت روتین توصیه نمی شود و در صورت نیاز با مانیتورینگ ضربان 

قلب و با احتیاط قابل مصرف هستند.

جدول جدول CCBCCB : :22--44  های دی هیدروپیریدینی و غیر دی هیدروپیریدینیهای دی هیدروپیریدینی و غیر دی هیدروپیریدینی

نام دارو
نام برند 

اصلی
مالحظات خاصدوز درمانیاشکال دارویی

کپسول های آداالتنیفدیپین و  قرص 

به  گرم  میلی   10 ژالتینی 

صورت سریع الرهش

کاربرد اصلی در رینود و آنژین است.10 تا 30 میلی گرم سه بار در روز

موجود  الرهش  سریع  شکل  از  استفاده 

در درمان فشار خون باالی اورژانسی منع 

مصرف دارد.

 آملوپرسآملودیپین

، نوروسک

)AmlopressR

NorvascR(

در نارسایی قلبی ایمن است. به عوارض دارو 2.5 تا 10 میلی گرمقرص 5 و 10 میلی گرم

مانند ادم قوزک پا و فالشینگ و تاکی کاردی 

دقت شود.

نیموتوپنیمودیپین

)Nimotop(

قرص های 30 میلی گرم و 

ویال های 10 میلی گرم در 

 (0.2 mg/ml) 50 سی سی

دنبال 60 میلیگرم 4 بار در روز برای 21 روز.  به  وازواسپاسم   از  پیشگیری  در 

خونریزی تحت عنکبوتیه بکار می رود. 

بسیار لیپوفیل است و سریع از BBB عبور 

می کند.

میلی ایزوپتینوراپامیل  40 معمولی  قرص 

گرم و 80 میلی گرم

قرص پیوسته رهش 240 

میلی گرم آمپول:

5mg/2ml

رنج دوز مورد استفاده عموما 120-360 

میلی گرم در روز می باشد )حداکثر 480 

میلی گرم(. قرص سریع الرهش عموما 

رهش  پیوسته  قرص  و  روز  در  بار   3
یک تا دوبار در روز مصرف می شود.

برادی  و  یبوست  دارو  مهم  عوارض  از 

کاردی می باشد.

از طریق مهار ایزوآنزیم های کبدی با تعداد 

زیادی از داروها تداخل دارد.

گرم کاردیزمدیلتیازم میلی   60 و   30 قرص 

قرص های  و  )معمولی( 

آهسته رهش 120 میلی گرم

ژل مقعدی 2 درصد

دوز معمول 360-120 میلی گرم در روز 

است که در یک تا چند دوز منقسم 

می تواند  فرآورده(  نوع  به  )بسته 

مصرف شود.

ژل مقعدی دارو در یخچال نگهداری شود. 

قرص های معمولی دارو بهتر است قبل از 

غذا مصرف گردد.
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 رویکرد بر پایه درمان های آنتی ایسکمیک )رویکرد دارویی(: در بیماران با ریسک پایین NSTE-ACS که نیاز به PCI اولیه 

نیست، درمان های محافظه کارانه تر بر پایه درمان های دارویی علیه ایسکمی مانند تجویز آنتی پالکت ها و آنتی کواگوالنت ها 

در شرایطی که تصمیم به انجام PCI نیست استفاده می شود. بعد از درمان اولیه دارویی، بیماران باید از نظر عالئم و نشانه های 

ایسکمی راجعه یا ناپایداری همودینامیک )برای مثال با استفاده از تست های غیر تهاجمی مانند تست استرس( مانیتور شوند 

و در صورت بروز عالئم پایدار یا راجعه آنژیوگرافی و در صورت نیاز PCI یا سایر اقدامات ریواسکوالریزاسیون صورت گیرد.

Non-ST-segment elevation ACS

PCI

Continue ASA.
Discontinue
clopidogrel and 
ticagrelor 5 
days before and 
prasugrel 7 days 
before
elective CABG

Continue ASA.
Discontinue
clopidogrel and ticagrelor 
up to 24 hours.
Discontinue eptifibatide 
tirofiban at least 2-4 hours 
and abciximab 2
12 hours before CABG

CABG

Elective Urgent

Anticoagulant therapy
with either:
1. IV UFH
2. SC enoxaparin
3. SC fondaparinux

Anticoagulant therapy 
with either:
1. IV UFH
2. SC enoxaparine

3. IV bivalirudinf

Dual antiplatelet therapy
with ASA and either:
1. Clopidogrel or
2. Ticagrelora

Anticoagulant therapy 
with either:
1. IV UFH
2. SC enoxaparin
3. SC fondaparinuxb

4. IV bivalirudin

EvaIuate cath 
findings to determine 
revascularization or 
medical management

DuaI antiplatelet therapy
with ASA and either:
1. Clopidogrel or
2. Ticagrelora

Ischemia-guided strategy
(avoids early use of invasive
procedures)

Revascularization

Medical management Revascularization

Early invasive strategy
(diagnostic angiography)

Late hospital care/ secondary 
prevention:
1. ASA indefinitely
2. P2Y12 inhibitor up to 12 months If 
no stent
and a minimum of 12 months atter 
DES
3. B-BIooker within 24 hours if no CI
4. High-intensity statin
5. Evaluate for ACE inhibitor/ARB
6. Evaluate for aldosterone antagonist

Dual antiplatelet therapy 
with ASA and either:
1. Clopidogrel or
2. Ticagrelora or
3. Prasugrelc or
4. Cangrelord

5. +/- GPI in select high-risk 
patients not treated with
bivalirudin

Continue IV UFH Discontinue:
1. SC enoxaparin 12-24 hours
2. SC fondiaparinux 24 hours
3. IV bivalirudin 3 hours prior to 
CABG

Oxygen (if 02 saturation < 90%) aspirin,SL NTG, IV NTG, 
morphine sulfate

NSTE-ACS شکل 4-2. رویکرد کلی به درمان
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ACS درمان های آنتی ترومبوتیک در

استفاده از ضد پالکت ها و ضد انعقاد ها به عنوان درمان فاز حاد ACS مهم و ضروری است. با توجه به نقش بارز پالکت در 

فرآیند پاتوفیزیولوژیک ترومبوزهای شریانی و درگیری ترومبین در فرآیند انعقاد و مسیر فعال سازی پالکت ها، این داروها 

نقش مهمی در این بیماران دارند. بعد از ترخیص، عمده بیماران بایستی تحت درمان با داروهای ضد پالکت )اکثرا 2 ضد 

پالکت باهم به مدت زمان مشخص که بر اساس شرایط بالینی تعیین می شود( قرار می گیرد. استفاده از ضد انعقادها در  

موارد خاص مانند وجود آریتمی های همزمان ممکن است نیاز باشد.

درمان با آنتی پالکت ها

 آسپیرین: این دارو به عنوان ضد پالکت انتخابی در درمان ACS  توصیه می شود. اثرات ضد پالکتی خود را با مهار 

سنتز ترومبوکسان A2 اعمال کرده و از این طریق باعث مهار سیکلواکسیژناز-1 شده و تجمع پالکتی مهار می شود. در تمامی 

 STEMI درمان می شوند و همچنین بیماران PCI که به صورت دارویی، جراحی، یا NSTE-ACS شامل بیماران ACS بیماران

که PCI می شوند یا فیبرینولیتیک دریافت می کنند، در صورت نبود منع مصرف، استفاده از آسپیرین در سریع ترین زمان 

توصیه می شود. جهت رسیدن به حداکثر اثرات ضد پالکتی در سریع ترین زمان ممکن استفاده از اشکال بدون پوشش 

روده ای دارو توصیه می شود. در این شرایط توصیه می شود دارو جویده و سپس بلعیده شود. دارو با دوز 162 تا 325 

میلی گرم در زمان تشخیص ACS )بدون توجه به استراتژی درمانی( تجویز شده و سپس در فاز نگه دارنده با دوز 75 تا 

100 میلی گرم ادامه می یابد. بعد از PCI ادامه درمان با آسپیرین همراه با یک مهار کننده P2Y12 که این استراتژی تحت 

عنوان dual antiplatelet therapy (DAPT) شناخته می شود، نیاز است. در این شرایط عموما آسپیرین به مدت نامحدود 

مصرف می گردد. دقت به عوارض دارو مانند افزایش ریسک خونریزی ضروری و مهم است. از عوارض شایع دارو دیس 

پپسی و تهوع است. تداخل دارو با سایر داروها بخصوص ضد دردهای غیر استروئیدی حائز اهمیت است. البته باید 

دقت داشت که به صورت کلی در بیماران ACS استفاده از ضد دردهای غیر استروئیدی توصیه نمی گردد.

 مهارکننده های P2Y12: از داروهای این دسته می توان به کلوپیدوگرل، پراسوگرل، تیکاگرلولر و کانگرلور )که تزریقی 

می باشد( اشاره کرد. این داروها با مهار رسپتورهای آدنوزین دی فسفات P2Y12 باعث مهار تحمل پالکتی و کاهش بیان 

رسپتورهای GP IIb/IIIa در سطح پالکت می شوند. مقایسه این داروها با هم در جدول 14-2 آورده شده است. این داروها 

بعد از ACS عموما به مدت 1 سال در کنار آسپیرین مصرف می شوند. این مدت زمان بر اساس ریسک فاکتورهای خونریزی 

و ترومبوز می تواند کاهش یا افزایش یابد. اثرات ضد پالکتی پراسوگرل و تیکاگرلولر سریع تر و قوی تر از کلوپیدوگرل است. 

با توجه به نیاز به فعال سازی کلوپیدوگرل طی 2 مرحله )به واسطه ایزوآنزیم 2C19(، پاسخ به کلوپیدوگرل ممکن است 

تحت تاثیر داروهای متعدد مختلف و فارماکوژنتیک بیماران قرار گیرد. این نگرانی در مورد پراسوگرل و تیکاگرلور دیده 

نمی شود. تیکاگرلور توسط 3A4 متابولیزه شده و از این طریق با داروهای متعددی تداخل ایجاد می کند. مصرف دوزهای 

باالتر از 100 میلی گرم آسپیرین با بدتر شدن پیامدهای بالینی در بیماران تحت درمان با تیکاگرلور بوده و به همین دلیل 

در فاز نگه دارند در کنار این دارو دوز آسپیرین بایستی کمتر از 100 میلی گرم در روز باشد. از عوارض اختصاصی تیکاگرلور 

می توان به دیس پنه و برادی کاردی اشاره کرد. مصرف پراسوگرل در افراد با سن بیش از 75 سال با ریسک خونریزی 

همراه است و تنها در موارد خاص که ممکن است پاسخ به سایر داروها مانند کلوپیدوگرل کم باشد، ممکن است با دوز 

 PCI که تحت ACS کاهش یافته 5 میلی گرم روزانه در این بیماران تجویز شود .به صورت کلی تمام این داروها در بیماران

قرار می گیرند قابلیت مصرف دارند )درصورت نبود منع مصرف(. در بیماران STEMI که تحت درمان با فیبرینولیتیک قرار 

می گیرند، کلوپیدوگرل ارجح است )با توجه به ریسک خونریزی کمتر(. شرط استفاده از پراسوگرل شناخته شدن آناتومی 

 عروق کرونر با آنژیوگرافی است و به همین دلیل در بیمارانی که تحت درمان با فیبرینولیتیک یا دارویی قرار می گیرند،



ها
ل 
م
مک

381381

ل
ص
ف

11
قرص های اوستئوفیت، فلکساویت و فلکساورت: ویتامین ها، مواد معدنی، زنجبیل، کالژن )فلکساویت و فلکساورت(، 

گلوکوزامین و کندرویتین

MSM قرص یونی فلکس: کلسیم، منیزیم، زینک، ویتامین د، ویتامین کا و

 MSM قرص پین لیز: زنجبیل، پنجه شیطان و

کپسول های پیاسکلیدین، پیاسیدین، آووسوی و فست ران: عصاره آووکادو + سویا

کپسول آوودین: آووکادو، سویا، زنجبیل و ویتامین د

قرص آرترودین: حاوی عصاره های کندر، میوه کرفس، زردچوبه و زنجبیل 

کپسول آرتروهیل: عصاره زردچوبه + آناناس )بروملین1(

کارتیژن مکس: گلوکوزامین

کارتیژن فورت: گلوکوزامین، کندرویتین، MSM، ویتامین د و مواد معدنی ضروری استخوان 

قرص روماتوگل: عصاره گیاه پنجه شیطان

کندر،  زردچوبه،  بیان،  شیرین  سالیسیالت(،  )حاوی  بید  درخت  پوست  عصاره  فورت:  رومالین  قرص 

ویتانیا2، ویتامین ها و مواد معدنی

قرص ها و شربت های اوستئوکر، کلسی کر، کلسی شور، کالمرز و کلسی پاور و قرص سوپراکل دی: کلسیم، 

منیزیم، زینک و ویتامین د

قرص های سوپراکل کا2، کالمرز+کا2، اوستئوبان و یونی بن بلند: محتویات سوپراکل + ویتامین کا

ساشه سوپراکل: کلسیم )1000 و 250 میلی گرم( + ویتامین د )800 و 200 واحد(

قرص کالمرز سوی پالس و ایزومکس )مخصوص پس از سنین یائسگی(: سویا، کلسیم، منیزیم، ویتامین د، ویتامین کا 

و سایر عناصر معدنی

قرص اوستئوکینون: کلسیم، ویتامین د و ویتامین کا

 

کپسول آناهیل پالس: حاوی بروملین + تورمریک )عصاره زردچوبه( 

1-  Bromelain 
2-  Withania 
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مکمل های چشمیمکمل های چشمی

مکمل های چشم حاوی ویتامین آ و مشتقات آن از جمله بتا-کاروتن، لوتئین1 و زئاگزانتین2 به اضافه ترکیبات آنتی اکسیدان 

و ویتامین های گروه ب می باشند. ویتامین آ در ساختار پروتئین رودوپسین که یک گیرنده حساس به نور بوده و در انتقال 

سیگنال بینایی3 نقش دارد به کار رفته است. کمبود ویتامین آ منجر به شب کوری و اگزوفتالمی می گردد. آنتی اکسیدان ها از 

قبیل ویتامین  سی، ویتامین ای، زینک، روغن هسته انگور و ترکیبات فالونوئیدی در کنترل استرس اکسیداتیو و پیشگیری 

از بروز آسیب های چشمی از جمله مشکالت و بیماری های ناشی از افزایش سن مؤثر می باشند. ویتامین های گروه ب 

شامل گروه ب کمپلکس، فولیک اسید و ویتامین ب12 در حفظ سالمت و عملکرد طبیعی بافت عصبی و حفظ سطوح 

خونی هوموسیستئین در محدوده طبیعی نقش دارند؛ سطوح باالی هوموسیستئین با التهاب و آسیب اندوتلیال از جمله 

مشکالت عروق چشمی در ارتباط می باشد. در نهایت اسیدهای چرب امگا-3 در ساختار غشای پالسمایی سلول های شبکیه 

به کار رفته و نیز واجد خاصیت آنتی اکسیدانی هستند. 

 

مکمل های گیاهیمکمل های گیاهی

در این قسمت به پرکاربردترین گیاهان مورد استفاده در مکمل ها و نیز آثار درمانی و سایر مالحظات مربوط به آن ها 

می پردازیم. توجه به این نکته ضروری است که اثربخشی برخی از این ترکیبات تنها در مطالعات برون تن و حیوانی و یا 

مطالعات بالینی با شواهد ضعیف مشاهده گردیده و از این رو نیازمند مطالعات گسترده تری  باشد. به عالوه به صورت 

کلی و در بسیاری از مواقع مصرف داروهای گیاهی به دلیل وجود صدها ترکیب مختلف با آثار ناشناخته در افراد باردار، 

شیرده و کودکان زیر 2 سال توصیه نشده و در افرادی که چندین داروی مختلف مصرف می نمایند نیز توجه به تداخالت 

میان داروهای گیاهی و سایر داروهای بیمار ضروری است. 

گروه ضد اضطراب، آرام بخش و خواب آور 

سنبل الطیب )Valerian(: دارای آثار آرام بخش، خواب آور، ضد اضطراب، ضد سردرد 

افزایش غلظت گابا در سیناپس های عصبی )مهار بازجذب و  اثر  و ضد اسپاسم در 

افزایش ترشح گابا توسط والرنیک اسید4(. 

 

:)Chamomile( بابونه

 آثار ضد اضطراب: آپیژنین5 از فالونوئیدهای مهم بابونه بوده که با اتصال به گیرنده های بنزودیازپینی آثار ضد 

اضطراب و خواب آوری مالیمی را القا می کند. 

1-  Lutein 2-  Zeaxanthin 
3-  Phototransduction 4-  Valerenic acid 
5-  Apigenin 
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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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طبق جدول زیر می توانیم امتیاز Child-Pugh Score بیمار را محاسبه کنیم:

جدول جدول 88--1212. معیار . معیار ChildChild--PughPugh  ScoreScore جهت ارزیابی عملکرد کبدی جهت ارزیابی عملکرد کبدی

PointsPoints**
Clinical and Lab CriteriaClinical and Lab Criteria

321

Severe

(grade 3 or 4)

Mild to moderate

(grade 1 or 2)
NoneEncephalopathy

Severe

(diuretic refractory)

Mild to moderate

(diuretic responsive)
NoneAscites

>32-3<2Bilirubin (mg/dL)

<2.82.8-3.5>3.5Albumin (g/dL)

>6

>2.3

4-6

1.7-2.3

<4

<1.7

Prothrombin time Seconds prolonged

(International normalized ratio)

Child-Turcotte-Pugh Class obtained by adding score for each parameter (total points)
Class A: 5 to 6 points (least severe liver disease)
Class B = 7 to 9 points, (moderately severe liver disease)
Class C = 10 to 15 points (most severe liver disease)

وضعیت نرمال کبدی: امتیاز 5 که نیازی به تنظیم دوز نمی باشد.   1

وضعیت نارسایی خفیف )A(: با امتیاز 6 و 7 معمواًل نیازی به تنظیم دوز نمی باشد.   2

وضعیت نارسایی متوسط )B(: با امتیاز 7 تا 9 حدود 25 درصد کاهش دوز نیاز است.    3

وضعیت نارسایی شدید )C(: با امتیاز 10 و باالتر معمواًل 50 درصد کاهش دوز لحاظ می شود.   4

در انتها به مثال زیر توجه کنید:

داروی  از  مناسب  دوز  کبدی  با سابقه سیروز  و   )DVT( ورید عمقی1  ترمبوز  با تشخیص  70 ساله  فرد  برای یک  سؤال: 

ضدانعقاد ریواروکسابان چقدر است؟

)در آزمایشات این فرد میزان آلبومین 2/2 گرم در دسی لیتر، میزان بیلی روبین توتال 2/6 میلی گرم در دسی لیتر و میزان 

INR  1/9 گزارش شده است. این بیمار در حال حاضر انسفالوپاتی کبدی و آسیت شکمی ندارد.(

برای پاسخ به این سؤال ابتدا میزان شدت نارسایی کبدی بیمار را از طریق معیار Child-Pugh Score مشخص کرده و 

سپس از مونوگراف داروی ریواروکسابان در قسمت تنظیم دوز کبدی دارو به سؤال پاسخ می دهیم.

Encephalopathy

• None (1 point)

• Grade 1: Altered mood/confusion (2points)

• Grade 2: Inappropriate behavior (2 points)

• Grade 3: Markedly confused (3 points)

• Grade 4: Comatose/unresponsive (3 points)

Ascites

• Absent (1 point)

• Slight (2 points)

• Moderate (3 points)
1- Deep vein thrombosis 
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Bilirubin 

• < 2mg/dL (1 point)

• 2 to 3 mg/dL (2 points)

• > 3mg/dL (3 points)

Albumin

• > 3.5g/dL (1 point)

• 2.8 to 3.5 g/dL (2 points)

• <2.8 g/dL (3 points)

Prothrombin time prolongation

• Less than 4 seconds above control / INR < 1.7 (1 points)

• 4 to 6 seconds above control / INR 1.7 to 2.3 (2 points)

• More than 6 seconds above control / INR > 2.3 (3 points)

براساس آزمایشات و شرایط بالینی بیمار میزان امتیاز Child-Pugh Score ایشان عدد 9 یعنی Chid-Pugh کالس B به 

دست می آید.

در مونوگراف داروی ریواروکسابان، این دارو حتی برای نارسایی متوسط کبدی )کالس B( هم این دارو توصیه نمی شود.

 بر اساس مونوگراف دارو در قسمت نارسایی کبدی بر اساس این که آیا در شرایط نارسایی کبدی آن 

داروی خاص نیاز به تعدیل دوز داریم یا خیر و اگر نیاز دارد چه میزان کاهش دوز می بایستی لحاظ شود 

می توانیم تنظیم دوز کبدی را لحاظ کنیم.

 همواره داروها، مکمل ها و ترکیبات گیاهی که اندیکاسیون مشخصی برای بیمار ندارند بهتر است حذف 

شده و یا به جایگزین های ایمن تر تغییر کنند.

باشند که  داشته  نارسایی کلیوی هم  از  بیماران سیروز کبدی ممکن است هم زمان درجاتی  از  برخی   

بایستی به تنظیم دوز کلیوی داروها هم توجه کنیم.

 بعد از شروع دارو در بیماران با نارسایی کبدی، بیمار بایستی از لحاظ اثربخشی و ایجاد عوارض دارویی 

به دقت پایش شود.




