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مقدمه
درمان بيماران مبتال به عفونتت اچ.آي.وي،.
نياز به اطالع دقيق از ايتن بيمتاري متزمن
دارد .در درمان بيماران مبتتال بته عفونتت
اچ.آي.وي .پيشرفتهاي بزرگي حاصل شده است.
استفاده مناسب از درمان چنتد دارويتي ضتد
اچ.آي.وي .بتتراي زنتتدگي طتتوسني و ستتال
عليرغ وجتود عفونتت اچ.آي.وي .از اهميتت
تر
تالوه بت
تت .عت
توردار است
تاسيي برخت
تيار بت
بست
مداخالت پزشت ي ،پزشت ان موظت بته انمتام
مشاورههاي مناسب و آموزشهاي مربوط به اين
بيمتتاري بتته عنتتوان ب شتتي از برنامتتة
تاران
تراي يكاي ت بيمت
تاي پزش ت ي بت
مراقبتهت
هستتتند .بيمتتاران بايتتد دربتتارة قابليتتت
انتقال اين عفونت آمتوزش ببيننتد و آگتاه
باشند كته ويترود در همتة مراحتل بيمتاري
اچ.آي.وي .حضور دارد و قابل انتقال استت.

بنابراين ،سزم است دربارة رفتارهاي جنستي
و استتتفادة مشتتترك از ستتوزنهتتاي تزريتتق
توضيحات كافي و روشن داده شود.
پزشكان مسئول درمتان بايتد از داروهتاي
موجود براي مبتاليان بته عفونتت اچ.آي.وي.
آگاه باشتند و همننتين بايتد بي ماران را
دربارة بيماريشان آموزش دهند و به تردهتا
و نگرانيهاي آنها گوش بدهند و نسبت به آن
حساد باشند .توصيه ميشود هر كسي كه بايتد
آزمايش اچ.آي.وي .را انمام دهتد ،مشتاورة
پيش از آزمتايش دريافتت كنتد تتا چناننته
نتايج آزمتايش وجتود عفونتت اچ.آي.وي .را
نشان دهند ساقل تا حتدودي از پتيش آمتاده
شده باشد.
تد
تت اچ.آي.وي ،.بايت
پ ت از تش ت يع عفونت
معاينات و آزمايشهاي متعتددي انمتام داد.
پ از انمام آنها ،بايد روشهاي درمتان را
بر اساد اطالعات موجود به بيمتاران ارائته
داد .پزشتت ان بايتتد از مراحتتل درمتتان،
داروهاي مصرفي و عوارض آنها آگاهي داشتته
باشند .پ از آغاز درمان معموسا بعد از دو
تا چهار هفته ا ثرات مثبتت درمتان كتامال“
آشكار ميشود.
گروههاي دارويي
مه ترين داروهاي مبارزه با بيمتاري ايتدز
در سه دسته قرار دارند ،شامل:
الففف  .داروهتتتاي مهارکننتتتدة آنتتتالو
نوکلئوزيدي نس هبردار مع ود8
ب .داروهتتاي مهارکننتتده غيرنوکلئوزيتتدي
نس هبردار مع ود2
پروتئاز8
ج .داروهاي مهارکنندة آنزي
)1. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs
)2. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs
)3. Protease Inhibitors (PIs

استتتفاده از چنتتد داروي ضتتد اچ.آي.وي.
باعث سركوب اچ.آي.وي ،.افزايش طول عمتر و
همننين باس رفتن كيفيتت زنتدگي بيمتاران
مبتال به اين عفونت ميشود .استفاده از چند
داروي ضد اچ.آي.وي .برتريهاي بسيار زيادي
نسبت به درمتان بتا استتفاده از يتک دارو
دارد كه اين برتريهتا شتامل مقتدار مصتر
پايينتر،كاهش ستميت ،مقتاوم نشتدن ويترود
نسبت به داروها و هد قرار دادن قسمتهتاي
م تل ويرود ميباشند .استفاده از داروهاي
مهارکنندة آنالو نوکلئوزي د ي نس ه بتردار
مع تتتتتود  ،داروهتتتتتاي مهارکننتتتتتدة
غيرنوکلئوزيتتدي نستت هبتتردار مع تتود و
داروهاي مهارکنندة آنزي پروتئتاز همتراه
با ي ديگر بسيار موثرند.
روش درمان در ايران اكنون به اين صتورت
است كه پ از شناسايي بيماران درمتان بتا
استفاده از سه گروه دارويي باس انمام مي-
تد
تاي ضت
تالع پزش ت ان داروهت
تراي اطت
ترد .بت
گيت
اچ.آي.وي .موجود در ايران و عوارض جتانبي
هر يک در زير به طور مفصل آورده شده است.
همننين در قستمت داروهتاي متفرقته ،ستاير
تراي
تتفاده در اي تران بت
تورد است
تاي مت
داروهت
درمان يا پيشگيري از عفونتتهتاي ديگتر در
افراد مبتال به عفونت اچ.آي.وي .آورده شده
است.
فالون نوکلزوزي فدي
فدة آنف
فاي مهارکننف
داروهف
نسخهبردار معکوس
زيدوودين
ي ي از داروهاي ضد اچ.آي.وي .استت کته از
طريق مهار آنزي ويترود بتا جتايگزيني در

چرخة ت ثير آن عمل ميکند .نتام تمتاري آن
رترووير 4است.
ته صتورت
دوز و اشکال دارويي .زيتدوودين بت
کپسولهاي  800و  800ميليگرمي موجود استت.
شربت اين دارو به صورت  00ميلتيگترم در 0
ميليليتر نيز موجود است .دارو جذب گوارشي
سريعي دارد .براي عفونت اچ.آي.وي .بالغين
تاي
توراکي در روز در دوزهت
ترم خت
 000ميل تيگت
تقسي شده همراه با ساير داروهاي ضد ويرود
مصر ميشود .کودکتان ستنين شتش هفتته تتا
دوازده سال بايد  800ميليگرم به ازاي هتر
متر مربع به صورت ختوراکي هتر هشتت ستاعت
همراه با ساير داروهتاي ضتد ويترود مصتر
تاردار از هفتتة چهتارده
نمايند .زنتان بت
بارداري  800ميليگرم خوراکي پتنج بتار در
روز تا زمان زايمان نياز دارنتد .ستپ دو
ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بتدن بته
صورت داخل رگي طي ي ساعت و به دنبتال آن
تزريق درونرگي به مقدار يک ميلتيگترم بته
ازاي هر کيلوگرم وزن بدن در ساعت تا وقتي
که طناب نافي بسته شتود تمتويز متيگتردد.
البته شكل تزري قي دارو در ايتران موجتود
نيست .نوزادان دو ميلتيگترم بته ازاي هتر
کيلوگرم وزن بدن به صورت ختوراکي هتر شتش
ساعت (طي دوازده ساعت پ از تولتد) و تتا
شش هفتگي به اين دارو نياز دارند.
عوارض دارويي .عوارض زيدوودين عبارتند از
بيحالي ،گيمي ،تب ،سردرد ،بيخوابي ،ضتع ،
تشنج ،خوابآلودگي ،شتك درد ،بتياشتتهايي،
يبوست ،اسهال ،تهوع ،استتفرا ،،کت ختوني،
درد عضله ،تعريق فراوان و ضايعات پوستي.
احتياطات و مفوارد منفم مصفرف .در متوارد
حساسيت زيتاد بته دارو ،زيتدوودين نبايتد
4. Retrovir

مصتتر گتتردد .در مراحتتل پيشتترفتة عفونتتت
تت وان،
تز است
تديد مغت
ترکوب شت
اچ.آي.وي .و ست
نارسايي کليوي و بيمتاري کبتدي بايتد بتا
احتياط مصر شود.
توصيههاي پزشکي .در صورت وقوع ک خوني يتا
کاهش شديد گلبولهاي ستفيد بايتد دوز دارو
را تا بهبودي مغز استت وان کتاهش داد .در
صورت اختالل خفي تا متوسط کبدي يا ستيروز
توان دوز روزان تة دارو را ک ت
تدي ،م تيتت
کبت
نمود .دارو بايتد در برابتر نتور محاف تت
شود .بايد پزشک بيمار را آگاه نمايتد کته
پ از دو هفته عوارض جتانبي دارو از بتين
ا دارو به همراه يک ليوان کامل
ميرود .حتما
ترض نتور
آب خورده شود .بيمار نبايد در معت
مستقي خورشيد قرار گيرد و تا نتي ستاعت
پ از مصر دارو ن وابد.
الميوودين
ي ي از داروهاي مؤثر ضد اچ.آي.وي .است که
با روشي مشابه داروي زيتدوودين ،امتا نته
کامآل ي سان ،چرخة ت ثيتر ويترود را مهتار
ميكند .نام تماري آن اپيوير 5است.
دوز و اشکال دارويي .به صورت قرصهاي 800و
 800ميليگرمي و محلول خوراکي  80ميليگترم
در ميليليتر موجود است .براي بتالغين بتا
وزن  00كيلوگرم و بيشتر و كودكان بزر تتر
از دوازده ستتتال800 ،ميلتتتيگتتترم از راه
خوراكي ،دو بار در روز تمويز ميشود .براي
توگرم2 ،
تر از  00كيلت
تا وزن كمتت
تالغين بت
بت
ميليگرم به ازاي هر کيلتوگرم وزن بتدن از
راه ختتتوراكي و دو بتتتار در روز تمتتتويز
ميگردد .براي كودكتان ستنين سته متاه تتا
دوازده ستتال 4 ،ميلتتيگتترم بتته ازاي هتتر
5. Epivir

کيلوگرم وزن بدن از راه ختوراكي ،دو بتار
در روز تمويز ميشود.
تانبي اي تن دارو
توارض جت
في .عت
فوارض دارويف
عف
بسيار اندک است و بهندرت بيمار دچار کاهش
گلبولهاي سفيد خون ميشتود .بيشتتر عتوارض
جتتانبي هنگتتام درمتتان بتتا سمتتيوودين و
زيدوودين با ه رخ ميدهد کته عبارتنتد از
سردرد ،ضع  ،سرگيمه ،بيختوابي ،افستردگي،
ضايعات جلدي ،گرفتگي بيني ،تهوع ،استهال،
استفرا ،،بياشتتهايي ،شتك درد ،کت ختوني،
سرفه ،خستتگي ،تتب ،لترز و درد عضتالني ت
است واني.
احتياطات و مفوارد منفم مصفرف .در متوارد
حساسيت زياد نسبت به ايتن دارو و التهتاب
غدة لوزالمعده نبايد مصر گتردد و هنگتام
اختالل عملكرد كليه و کبد بايد با احتيتاط
مصر شود.
ا
توصيههاي پزشکي .اين دارو اکثرا همراه با
داروي زيدوودين تمويز ميشتود .دارو بايتد
در درجه حرارت بيست تتا بيستتوپتنج درجتة
ستتتانتيگتتتراد نگهتتتداري شتتتود .داروي
كوتريموكسازول ميزان اين دارو را در ختون
افزايش ميدهد .در متوارد نارستايي كليته،
بايد دوز دارو تن ي شود.
استاوودين
اين دارو به همتراه داروهتاي دي گر بتراي
درمان بيماري ايدز تمويز ميشود .اين دارو
نيز بتا روشتي مشتابه دو داروي پيشتين از
ازدياد و ت ثير ويرود جلوگيري ميکند .نام
تماري اين دارو زريت 6است.
دوز و اشکال دارويي .استاوودين به صتورت
قرص و کپسول با دوز  40ميليگرم موجود است
6. Zerit

و معموس" با دوز هر دوازده ساعت يک عتدد
تمويز ميشود.
عوارض دارويي .عوارض اين دارو عبارتند از
بيخوابي ،سردرد ،احساد گزگز و سوزن ستوزن
شدن در دستها و پاهتا ،سترگيمه ،شت درد،
بياشتهايي ،تهوع ،اسهال ،خارش پوستي ،ک -
خوني و خونريزيهاي نقطهاي زيرپوستي.
احتياطات و موارد منم مصرف .بيماراني کته
اختالل شديد کبدي يا کليوي دارند بايد بتا
احتياط اين دارو را مصر کنند .همننين در
بيماراني کته نارستايي کليتوي دارنتد دوز
دارو بايد تن ي شتود .بايتد پز ش ان بته
مادران آلوده به اچ.آي.وي .توصيه نماينتد
که در دوران بارداري و شيردهي از مصر آن
خودداري کنند.
توصيههاي پزشکي .اين دارو در دمتاي اتتا
بايد نگهداري شود .پزشک بايتد بته بيمتار
توصيه نمايد در صورتي کته بيمتار يتک دوز
ا دارو را مصتر
دارو را فراموش کرد ستريعا
کند .در صورتي که به زمان مصتر دوز بعتد
کمتر از دو ساعت وقتت بتاقي مانتده استت،
داروي جا افتتاده را فرامتوش کنتد و طبتق
برنامة معمتول خود مصتر دارو را ادامته
دهد .پزش ان بايد بته بيمتاريهتاي همتراه
ماننتتد بيمتتاري کبتتدي ،کليتتوي ،قلبتتي و
بيماريهتاي مغتز و اعصتاب توجته نماينتد.
توصيه ميشود در طول دورة درمتان ،آزمتايش
خون از ن ر بررسي سلولهاي ختوني و بررستي
عمل رد کبد و کليته انمتام شتود .پزشت ان
بايد به بروز عوارضي مانند احستاد ستوزش،
درد و بيحسي در اندامها ،تنگتي نفت  ،درد
به همراه تهوع و استفرا ،،ست تي
شديد ش
حرکت دستها و پاها و ضايعات پوستتي توجته
نماينتتد .ايتتن دارو نبايتتد همزمتتان بتتا
داروهاي ديدانوزين و سميوودين مصر شتود.

در صورتي که خوردن کپسول مش ل باشتد متي-
توان آن را در آب و غذا حل کرد.
تنوفووير
ي ي از داروهاي ضد اچ.آي.وي .استت کته از
طريق مهار آنزي ويرود در درمان ايدز بته
کار ميرود .نام تماري ايتن دارو ويريتاد7
است.
دوز و اشکال دارويفي .در ايتران بته شت ل
قرصهاي  800ميليگرمي موجود است و معموسابه
صورت يک بار در روز همراه بتا غتذا مصتر
ميشود.
عوارض دارويي .عبارتند از ستردرد ،احستاد
خوابآلودگي ،ش درد ،تهتوع ،استهال و درد
عضله.
احتياطات و موارد منم مصرف .در مواردي که
حساسيت به اين دارو وجود دارد نبايد مصر
گردد .هنگام ابتتال بته بيمارهتاي کليتوي،
استتت واني ،کبتتدي و بتتارداري ،بايتتد بتتا
احتياط مصر شود.
توصيههاي پزشکي .اين دارو بايتد در دمتاي
تداري
تت نگهت
ترارت و رطوبت
تا و دور از حت
اتت
شود .پزشتک بايتد بته مصتر داروهتاي ضتد
تد آمي اس تين ،جنتامايس تين،
مي روب تي ماننت
ون ومايسين و داروهاي ضد درد غيرکورتتوني
مانند ايبوپروفن توجه داشته باشتد .پزشتک
بايد به بيمار توصيه نمايد در صتورتي کته
بيمار يک دوز دارو را فراموش کرد بهسترعت
دارو را مصر کند .در صورتي که به زمتان
مصر دوز بعدي کمتر از دو ساعت وقت بتاقي
مانده است ،داروي جاافتاده را فراموش کند
و طبق برنامتة معمتول ختود مصتر دارو را
ادامه دهد .پزشک به بيمار آگاهي دهتد کته
داروي ديدانوزين را در صورتي که به همراه
7. Viread

اين دارو استفاده مينمايد ،ي ستاعت پتيش
يا دو ستاعت پت از آن مصتر نمايتد و در
صورتي که تاريخ مصر دارو گذشته باشد بته
هيچ عنوان از آن استفاده ننمايد.
ديدانوزين
ي ي از داروهاي ضد اچ.آي.وي .که از طريتق
مهار آنزي ويرود عمل مينمايد .نام تماري
اين دارو ويدك  1است.
دوز و اشففکال دارويففي .در بزرگستتاسن دوز
دارو  200ميلتتيگتترم دو بتتار در روز و در
كودكان  825ميليگترم دو بتار در روز استت.
چهل تا شصت درصد اين دارو از طريق کليههتا
از بتتتين متتتيرود .ايتتتن دارو از داروي
زيدوودين مؤثرتر است.
تامل
تدانوزين شت
توارض ديت
في .عت
فوارض دارويف
عف
التهاب لوزالمعده و ايمتاد دردهتاي عصتبي
است و ساير عوارض مثل خش ي دهان ،ستردرد،
خارش ،درد عضله ،استهال ،اختتالست گوارشتي
مانند ناراحتيهاي شكمي و تهوع نيتز ممكتن
است ديده شوند.
احتياطات و مفوارد منفم مصفرف .در متوارد
حساسيت قبلتي بته ايتن دارو نبا يد مصتر
گردد .مصر اين دارو با بسياري از داروها
اشتتت الي نتتتدارد .شتتت ل جويتتتدني داروي
ديدانوزين به داروهاي م تل متصل شده يتا
تتد
تتارچ هماننت
تتد قت
تتاي ضت
تتذب داروهت
از جت
ايتراکونازول يا کتوکونازول جلوگيري متي-
کند .پزشک بايتد از تمتويز همزمتان داروي
ديتتدانوزين بتتا داروي زالستتيتابين دوري
نمايد.
توصيههاي پزشکي .اين دارو باعث کاهش اثتر
داروي متادون شتده و عالئت تترک متواد در
بيمار ظتاهر متيشتود .پزشتک بايتد هنگتام
8. Videx

درمان ،تتريگليستيريد ،کلستترول و گلتوکز
بيمار را کنترل کند .آزمايشهاي کبدي حتما
انمام شود .اين دارو مم ن است باعتث جمتع
شدن داروي وارفارين در خون گتردد و بايتد
آزمايش انعقتاد ختون ) (PTTانمتام گيترد.
براي کاهش تأثيرات گوارشي بايد ايتن دارو
به همراه غذا خورده شود .پزشتک بايتد بته
بيمار آگاهي دهد که در صتورت استتفاده از
هرگونه ويتامين ،داروي شتيميايي و گيتاهي
او را در جريان قرار دهد.
آباكاوير
ي ي ديگر از داروهاي ضد اچ.آي.وي .کته در
تد اچ.آي.وي.
تاي ضت
تاير داروهت
تا ست
ترکي تب بت
استفاده ميشود .اثرات خوبي در صورت مصتر
همراه با داروهاي زيتدوودين و سمتيووديتن
دارد .نام تماري اين دارو زياگن 0است.
دوز و اشکال دارويي .اين دارو به ش ل قرص
و محلول خوراکي هر دو موجتود استت .قستمت
عمدة دارو از طريق کبد از بين ميرود .دوز
آن  800ميليگرم دو بار در روز است.
عوارض دارويي .عوارض جانبي آن شامل تهوع،
سردرد ،ضع  ،بيخوابي و شك درد است .جتدي-
ترين عارضة آن حساسيت دارويي استت .عالئت
حساسيت دارويي شامل تب ،بيقراري ،ضتايعات
پوستي ،مش الت گوارشي و تنفسي است .مشت الت
به وجود آمده طي دو روز پت از قطتع دارو
از بين ميرود .ضايعات پوستي ميتواند بته-
تنهايي بدون ايماد حساسيت به وجتود آيتد.
مصر اين دارو احتمال تممع چربي در سينه-
ها و باستنه و چاقي را افزايش ميدهد.
احتياطات و موارد منم مصرف .در مواردي که
حساسيت به اين دارو وجود دارد نبايد مصر
گردد .پزشک بايد به وجتود بيمتاري کبتدي،
9. Ziagen

قلبي ،فشار خون باس ،کلسترول باس ،بيماري
قند و ک خوني توجته نمايتد زيترا در ايتن
موارد دارو بايد با احتياط مصر گردد.
توصيههاي پزشکي .افترادي کته مشت ل کبتدي
دارنتتد بهتتتر استتت از محلتتول ختتوراکي آن
استفاده نمايند .پ از به وجود آمدن عالئ
مربوط به حساسيت ،بيمار نبايد دوبتاره از
دارو استفاده کند .پزشک بايد در شرح حتال
به استفاده از داروهتاي شتيميايي وگيتاهي
ديگر نيز توجه داشتته باشتد .استتفاده از
تار ختون
اين دارو مم ن است باعث کتاهش فشت
گردد ،در نتيمه کنترل فشار خون به همتراه
اين دارو سزم است .پزشک توصتيه نمايتد در
تده استت
صورتي که زمان مصر دارو تمتام شت
ا دور بريزد.
بيمار باقيماندة دارو را حتما
داروهاي مهارکنندة غيرنوکلزوزيفدي نسفخه-
بردار معکوس
افاويرنز
ي ي از داروهاي ضد اچ.آي.وي.استت کته از
طريق مهار آنزي ويترود بته همتراه ستاير
داروها براي درمان ايدز بته کتار متيرود.
نام تماري اين دارو ساستيوا 80است.
دوز و اشکال دارويي .اين دارو بته هتر دو
صورت قرص و کپسول موجود ميباشتد و تمتويز
به صورت ي بار در روز استت .دوز بتالغين
 600ميليگرم ي بار در روز است.
عوارض دارويي .عوارض اصلي اين دارو شتامل
خستگي ،سرگيمه ،حوادپرتي و سردرد است كته
بهتدريج با ادامة مصر آن كاهش مييابنتد.
عوارض جانبي ديگر شامل ضايعات پوستي ،بي-
تواب،
تتالست خت
تودگي ،اخت
توابآلت
توابي ي تا خت
خت
سرگيمه و التهاب کبد است .همننين اختتالست
10. Sustiva

خواب مانند توه و رؤياهاي واضح از عوارض
ا در
ديگر اين دارو است .اين اثترات عمومتا
ماه اول درمان به وقتوع متيپيونتدد .ايتن
دارو سوختوساز کبدي برختي داروهتا ماننتد
كالريترومايسين ،ساكيناوير ،اينتديناوير و
آمپرناوير را تغيير ميدهد.
احتياطات و موارد منم مصرف .پزش ان بايتد
به وجود حساستيت بته ايتن دارو يتا مصتر
داروهاي آستميزول ،ميتدازوسم ،تريتازوسم،
ترفنادين ،ستيزاپرايد و ارگوتتامين توجته
نمايند .زيرا در اين متوارد نبا يد داروي
افاويرنز مصر گردد .ابتال به بيماري کبدي
(شامل هپاتيت  Bو  )Cو وجود تريگليسيريد
و کلسترول باس در خون نياز به تن تي دوز
دارو دارد.
توصيههاي پزشکي .مصر اين دارو موجب تممع
چربي در سينهها و باستنته متيشتود .پزشتک
بايد به بيمتار آگتاهي دهتد کته در صتورت
استفاده از هر گونه دارويي ماننتد انتواع
ويتامينها و مواد معدني به پزشک خود اطالع
دهد .دارو بهتر است که به فاصلة دو ستاعت
پ از شام خورده شود.
نويراپين
ي ي از داروهاي ضد اچ.آي.وي .که از طريتق
مهار ي ي از آنزي هاي ويرود عمل مينمايد.
نام تماري اين دارو ويرامون 88است.
دوز و اشکال دارويفي .بته صتورت قترص 800
ميليگرمي و سوسپانسيون  50ميلتيگترم در 5
ميليليتتر موجتود استت .بتراي بتالغين در
چهارده روز اول ،روزانه  200ميلتيگترم از
ترم از راه
تپ  200ميل تيگت
توراکي و ست
راه خت
خوراکي دو بار در روز تمويز ميشود .بتراي
کودکان بزر تر از هشت سال در چهتارده روز
11. Viramune

اول  4ميليگرم بته ازاي هتر کيلتوگرم وزن
بدن يک بار در روز و سپ  4ميلتيگترم بته
ازاي هر کيلوگرم وزن بتدن دو بتار در روز
تمويز ميشود .اين دارو بته طتور عمتده در
کبد از بين ميرود و مقتدار نتاچيزي از آن
بدون تغيير از ادرار دفع ميشود.
عوارض دارويي .عوارض نويراپين عبارتند از
سردرد ،گزگز دستها و پاها ،تهوع ،استهال،
شك درد ،افتزايش ميتزان آنزي هتاي کبتدي،
ضايعات پوستتي ،تتب ،درد عضتله و حساستيت
زياد نسبت به دارو.
احتياطات و موارد منفم مصفرف .م صر ايتن
دارو باعث کاهش ميتزان و اثترات داروهتاي
کتوکونازول ،داروهاي ضد بارداري ختوراکي،
کالريترومايستتتتتتتين ،اينتتتتتتتديناوير،
ايتراکونازول ،کاربامتازپين ،کلونازپتام،
ديلتيتتتتازم ،نيفيتتتتدپين ،وراپاميتتتتل،
سي لوسپورين ،سي لوفستفاميد و ارگوتتامين
توني و
تامپين مي تزان خت
تردد .داروي ريفت
ميگت
اثرات درماني ا ين دارو را کتاهش ميدهتد.
داروي فلوکونازول باعث افزايش ميزان خوني
و افتتزايش خطتتر مستتموميت بتتا ايتتن دارو
ميگردد .بتراي جلتوگيري از بتروز مقاومتت
ويروستتي ،سزم استتت دارو را همتتراه بتتا
داروهاي ديگر تمويز نمود .بيمار بايتد از
ن ر وجود هپاتيت  Bبررسي شود ،زيترا خطتر
بروز مسموميت کبدي بتا ايتن دارو در ايتن
افراد بيشتر است .حين درمتان و در فواصتل
من  ،آنزي هاي کبدي و بيلتيروبين بيمتار
بايد کنترل شود .در صتورت غيرطبيعتي شتدن
ميزان آنزي هاي کبدي ،بايد دارو بته طتور
موقت قطع گردد .مصر همزمان اين دارو بتا
داروهاي پردنيزون و کوتريموکستازول باعتث
افزايش احتمال بروز ضايعات پوستي ميشتود.
اين دارو به همراه ريفامپين و کتوکونازول

نبايد تمويز شود .مصر اين دارو ميتوانتد
باعث کاهش اثر داروي متتادون شتود .پزشتک
بايد به بيمار توصيه نمايتد کته در صتورت
مصر هر گونه داروي شتيميايي و گيتاهي او
را در جريان قرار دهد .بيمار نبايتد ايتن
تارداري
تام بت
توان هنگت
ته ه تيچ عنت
دارو را بت
استفاده نمايد .در متوارد اختتالل عمل ترد
کليوي و کبدي بايد با احتياط مصر گردد.
توصيههاي پزشکي .اين دارو را ميتوان پتيش
يا پ از غذا تمويز نمتود .دارو بايتد در
محل خشک و درجه حرارت بيست تا بيستتوپتنج
درجة سانتيگراد نگهداري شود .پزشتک بايتد
به بيمار نوصيه نمايد کته دارو را مطتابق
برنامة تن ي شده مصتر نمايتد و در صتورت
فراموش نمودن مصر يک دوز ،بالفاصله پ از
تد و از دو
تر کنت
ته ي تاد آوردن آن را مصت
بت
برابر کردن دوز بعدي دوري نمايد .ميتتوان
دارو را به همراه شير استفاده نمود .مصر
همزمان اين دارو با داروي وارفارين باعث
تورت
تود .در صت
تونريتزي ميشت
تر خت
تزايش خطت
افت
ضايعات پوستي شديد و تب ،دارو فتوري قطتع
گردد.
داروهاي مهارکنندة آنزيم پروتزاز )(PIs
آتازاناوير
اين دارو با مهار ي ي از آنزي هاي ويترود
عمل مينمايد و بته همتراه داروهتاي ديگتر
براي درمان بيماري ايدز تمويز ميشود .نام
تماري آن رياتاز 82است.
دوز و اشکال دارويي .به صتورت کپستولهتاي
 200ميليگرمي موجود است و معموسا به صتورت
يک بار در روز مصر ميشود.

12. Reyataz

عوارض دارويي .عبارتند از ستردرد ،تهتوع،
ش درد ،استهال و اختتالل ختواب بته صتورت
پرخوابي يا ک خوابي.
احتياطات و مفوارد منفم مصفرف .در متوارد
حساسيت قبلي به اين دارو نبايتد استتفاده
تار از
ته بيمت
تواردي کت
تردد .همنن تين در مت
گت
داروهاي ميدازوسم ،تريازوسم ،ستيزاپرايد،
ارگوتتتامين ،لووستتتاتين ،سيموستتتاتين و
ريفامپين استفاده مينمايد اين دارو مصتر
نگردد .زنان باردار و بيماراني که درگيري
کبدي مانند هپاتيت  Bو  ،Cبيماري قلبتي و
ديابت دارند ،بايد با احتياط اين دارو را
مصر نمايند .ترشح اين دارو در شير متادر
گزارش نشده است ولي متادران شتيرده بتراي
تال بيمتاري بته فرزنتدان
پيشگيري از انتقت
خود ،بايد از شيردادن خودداري کنند.
مراقبتهاي پزشکي .اين دارو بايد در دمتاي
اتا و دور از حرارت و تابش مستتقي نتور
خورشيد نگهداري شود .پزشک بايد به بيمتار
توصيه نمايد در صورتي که يتک دوز دارو را
فراموش کرد بهسرعت دارو را مصر کند .اگر
به زمان مصر دوز بعتد کمتتر از دو ستاعت
وقت باقي مانده استت ،داروي جاافتتاده را
فراموش کند و طبق برنامة معمول خود مصتر
دارو را ادامه دهد .پزشک بايد بته بيمتار
آگاهي دهد که در صورت تشديد و طوسني شتدن
عوارض دارو ،پزشک خود را مطلع سازد و اگر
همزمان از داروهاي ضتد بتارداري ،کاهنتدة
چربي خون ،ضد ق ند ،کاهنتدة استيد معتده،
قلبي ،ضد افستردگي و استتروئيدي استتفاده
ميکند ،به پزشک خود اطالع دهد .بيمار دارو
را همراه با غذا يا شير استفاده نمايتد و
هرگز دارو را خرد ن ند .استتفاده از ايتن
دارو ميتواند ميزان قند خون را باس ببرد.
در هر بار ويزيت کنترل قند خون سزم استت.

استفاده از اين دارو ميتواند باعتث تممتع
چربي در سينهها ،باستنه و گردن گردد.

ترکيب لوپيناوير /ريتوناوير (کالترا)
داروي کتتتتتالترا ترکيبتتتتتي از دو داروي
تر دو در
لوپيناوير و ريتوناوير است کته هت
درمان بيماري ايتدز مصتر متيشتوند .نتام
تماري اين دارو 88است.
ته صتورت
دوز و اشکال دارويي .ايتن دارو بت
قرصهاي زردرنگ حتاوي  200ميلتيگترم داروي
لوپيناوير و  50ميليگرم داروي ريتونتاوير
است .اين دارو به صورت محلول خوراکي نيتز
ساخته شده است که البتته در ايتران قابتل
دسترد نيست.
عوارض دارويي .عوارض جانبي شتامل استهال،
تهوع ،استتفرا ،،شتك درد ،ستردرد ،کهيتر،
افزايش ميزان آنزي هاي کبدي ،تممتع چربتي
است.
در ش  ،سينهها و گردن ،گيمي و ضع
احتياطات و مفوارد منفم مصفرف .در متوارد
حساسيت قبلتي بته ايتن دارو نبا يد مصتر
گردد .پزشک بايد به بيمار توصيه نمايد در
صورتي که کلسترول يا تتريگليستيريد بتاس،
بيماري کبدي از قبيل ستيروز يتا هپاتيتت،
قلبتي ،بيمتاري
بيماري قند ،ريت نتامن
قلبي ،پتاسي خون پايين ،بيماري همتوفيلي
و آلتتر ي بتته غتتذاها ،رنتتگهتتا يتتا متتواد
تازد و در
تع ست
تده دارد ،او را مطلت
نگهدارنت
صورت وجود عالئ تهوع ،استتفرا ،،شت درد،
تب ،ضربان قلب تنتد ،تتنف ستريع و تتري-
گليسيريد باس پزشتک ختود را آگتاه ستازد.
همننين پزشک بايد به بيمار آگاهي دهد کته
13. Kaletra

مصر هر داروي ديگري مانند ويتتامينهتا و
م ملهاي گياهي را به او اطالع دهد.
توصيههاي پزشکي .در صورتي که بيمار داروي
ديدانوزين را همراه اين دارو استفاده مي-
نمايد به فاصلة ي تا دو ساعت پ از مصر
کالترا استفاده کند تتا باعتث کتاهش اثتر
دارو نگردد .مصر اين دارو باعث کاهش اثر
داروهاي ضد بارداري ميگردد .بيمار هنگتام
مصر اين دارو از ال ل استفاده ن ند .اين
دارو باعث تممع چربي در سينهها و باستنته
ميگردد .به دليل احتمال باس رفتتن ميتزان
قند خون ،کلسترول و تريگليسيريد در هنگتام
مصر اين دارو آزمايشهاي مربوط بايد انمام
گيرد.
ريتوناوير
ايتتن دارو از گتتروه داروهتتاي مهارکننتتدة
آنزي پروتئاز است که براي درمتان انتواع
مقاوم اچ.آي.وي .به کار ميرود .نام تماري
اين دارو نوروير 84است.
دوز و اشکال دارويي .بته شت ل کپستولهتاي
لهاي  50و  200ميليگرمي است .معمتوسا دوز
مصر آن  400ميليگرم استت کته دو بتار در
روز (هر دوازده ستاعت) مصتر متيشتود کته
بيماران ميتوانند همراه غذا يا بدون غتذا
بين وعدههاي غذايي مصر کنند.
عوارض دارويي .شايعترين عارضة دارويي اين
دارو معموسا با دوز استتاندارد آن کته 600
ميليگرم ،دو بار در روز است ،ديده ميشود.
اين عارضه مربوط به دستگاه گوارش متيشتود
که به صورت تهوع ،استفرا ،،استهال و بتي-
اشتهايي است .گاه مم ن است بيحسي و ستوزش
در اطرا دهان و تغيير ح چشايي و ستردرد
ديده شود .همننين در کساني کته ايتن دارو
14. Norvir

را مصر ميكننتد ميتزان چربتي ختون شتامل
کلسترول و تريگليسيريد نيز افتزايش پيتدا
ميکند .همننين مم تن استت تممتع چربتي در
اطرا ش  ،سينهها و پشت گردن نيتز ديتده
شود که با کاهش ميزان چربتي در دستتهتا و
پاها و صورت همتراه متيباشتد .همننتين از
عوارض اين دارو ميتوان به ديابتت نتوع دو
اشاره کرد .مصر ايتن دارو احتمتال ختون-
ريزيهاي خودبهخودي را در بيماران هموفيلي
باس ميبرد.
احتياطات و مفوارد منفم مصفرف .در متوارد
حساسيت قبلتي بته ايتن دارو نبا يد مصتر
گردد .پزشک بايد به بيمار آگاهي دهتد کته
اگر بيمار کلسترول يا تريگليستيريد بتاس،
بيماري کبدي مانند سيروز و هپاتيت ،ديابت
قند ،بيماري هموفيلي يا هر گونته حساستيت
به غذاها ،رنگها يا مواد نگهدارنده دارد،
تع ستازد .در متواردي کته
پزشک خود را مطلت
تتميزول،
بيمار از داروهاي آميتودارون ،آست
ستتتيزاپرايد ،ارگوتتتتامين ،لووستتتتاتين،
سيموستتتتاتين ،ميتتتدازوسم ،تريتتتازوسم و
ترفنادين استفاده مينمايد نبايد اين دارو
مصر گردد .پزشک بايتد بته بيمتار توصتيه
تود حتتي
نمايد که در مورد مصر داروهاي خت
ويتامينها و م ملهاي گياهي با پزشتک ختود
مشورت نمايد.
توصيههاي پزشکي .اين دارو بايد حتمتا بته
همراه غذا استفاده شود .در صورتي که دارو
به ش ل مايع استفاده ميشود ،آن را ميتوان
با شير کاکائو يا آب پرتقال م لوط نمتود.
در هنگام مصر دارو در کودکان اندازهگيري
قد و وزن الزاميست .به دليل ايماد مزه بد
ته بيمتار
در دهان ،بهتر استت کته پزشتک بت
آموزش دهتد کته از آبنبتات تترش و آدامت
استفاده نمايد.

داروهاي متفرقه
ايزونيازيد
ايزونيازيد ي آنتيبيوتي است كته همتراه
با ساير داروهاي ضتد ستل در درمتان ستل و
بتتهتنهايي بتتراي پيشتتگيري از بتتروز ايتتن
بيماري مصر ميشود .به ن ر ميرسد كه ايتن
دارو با جلوگيري از ستاخت ديتوارة ستلولي
موجب مر باكتري ميشود .درمان بيماري ستل
معموسا تا شش ماه يا بيشتر طول ميكشد .جذب
اين دارو در صورت مصتر همزمتان بتا غتذا
ممكن است به مقتدار قابتل مالح تهاي كتاهش
يابد .پ از جذب بهطور گسترده در بافتهتا
و مايعات بدن پ ش ميشود .اوج مقدار ختوني
دارو ي تتا دو ستاعت پت از م صر حاصتل
ا از طريق كليه است.
ميشود .دفع دارو عمدتا
تگيري از
تراي پيشت
فکال داروي في .بت
دوز و اشف
بروز سل در بزرگساسن  800ميليگترم در روز
و در كودكتتان  80ميلتتيگتترم بتته ازاي هتتر
کيلوگرم وزن بتدن در روز تتا حتداكثر 800
ميليگرم از راه خوراكي يتا تزريتق عضتالني
مصر ميشود .اين دارو از راه خوراكي بته-
خوبي جذب ميشود ،اما ممكن است توستط كبتد
مقداري از آن از بين برود.
عوارض دارويي .عوارض جانبي اين دارو شامل
توع ،استتفرا ،،گرفتگتي و
خستگي ،ضتع  ،تهت
سوزن سوزن شدن دستها و پاها است .با مصر
مقادير زياد ،تاري ديد ،تشنج ،تب ،ضايعات
پوستي ،هپاتيت ،زيادي قنتد ختون و بزرگتي
پستانها گزارش شدهاند .ستميت ايزونيازيتد
تان داروي
تر همزمت
تورت مصت
تد در صت
تراي كبت
بت
ايزوفلوران با اين دارو افتزايش مييابتد.
داروهاي ضد اسيد جذب ايزونيازيتد راكتاهش
ميدهند .در صورت مصر همزمان اين دارو با
داروي سيكلوسرين خطر مسموميت دستگاه عصبي
مرکزي افزايش مييابد .سوختوستاز داروهتاي

كاربامازپين ،اتوسوكسيمايد و فنيتوئين به
وسيله ايزونيازيد مهار ميشود و از اينترو
اثر اين داروها افزايش مييابتد .همننتين،
در صورت مصر همزمان داروي كاربامتازپين،
سميت ايزونيازيد براي كبد افزايش مييابد.
سوختوساز داروي ديازپتام نيتز توستط ايتن
تتد
تتود .داروي ايزونيازيت
تتار ميشت
دارو مهت
توفيلين را
توني داروي تئت
تاسا مي تزان خت
احتمت
افزايش ميدهد.
يكي از عوارض جتانبي ايزونيازيتد كتاهش
ويتامين ) B6پيريدوكسين) در بدن استت .ايتن
اثر ،كه به احتمال زياد بته ختاطر مقتدار
تر
تان كمتت
تت ،در كودكت
تاد دارو است
تر زيت
مصت
مشاهده ميشود اما در كساني كه تغذية خوبي
ندارند شايعتر استت .از آنمتا كته كمبتود
ويتامين  B6ميتواند آسيبهاي جبرانناپتذيري
تا
تا يت
ترصهت
توسا قت
تاب وارد آورد معمت
ته اعصت
بت
مكملهاي اين ويتامين بايد همراه با داروي
ايزونيازيد مصر شوند.
احتياطات و موارد منم مصرف .ايتن دارو در
صورت ابتالي بيمار به نارسايي كبتدي ناشتي
از داروها ،نبايد مصر شود .در صورت وجود
اختالل كار كبد ،كليه ،بيماري صرع ،ستابقة
ساي وز ،اعتياد به الكل و بيماري پورفيري
با احتياط فراوان مصر شود .بيضترر بتودن
اين دارو براي دوران بارداري هنتوز قطعتي
نيست .اين دارو در شير مادر نفوذ ميكند و
براي شيرخواران زيان دارد .طفتل بايتد از
ن ر اثرات سمي اين دارو تحت مراقبت باشد.
توصيههاي پزشکي .بيمتار يتا اطرافيتان وي
بايد از ن ر تش يع عالئ اختالل كبدي آگتاه
باشند و پزشک به بيمار يادآوري نمايد کته
در صورت بروز عالئت ايتن اختتالل از جملته
تهوع مداوم ،استفرا ،،بيحتالي يتا يرقتان
ته پزشت
فوري مصر ايزونيازيد را قطع و بت

خود مراجعته كنتد .در صتورت بتروز تحريت
گوارشي ،ميتوان اين دارو را با غذا مصتر
تن صتورت جتذب دارو كتاهش
كرد ،امتا در ايت
خواهد يافت .پزشک بايد بته بيمتار آگتاهي
دهد که از مصر الكل بپرهيزد زيترا الكتل
ميتواند اثتر داروي ايزونيازيتد را كتاهش
دهد .دارو ي ساعت پيش يا دو ساعت پت از
غذا استفاده شود و در صتورت وجتود مشت الت
گوارشي ميتواند بته همتراه غتذا استتفاده
گردد .همننين پزشک به وجود عالئمتي ماننتد
کاهش شنوايي ،مش الت ديد ،تب ،بزرگي گتره-
هاي لنفاوي ،زخ گلو و بيحسي در اندامهتا
توجه نمايد .پزشک به بيمار توصتيه نمايتد
کتته در زمتتان استتتفاده از ايتتن دارو از
غذاهايي مانند پنير ،متاهي دودي ،ماستت و
پيتزا کمتر استفاده کند و همننتين بيمتار
نبايد دارو را هرگز به همراه شير استفاده
نمايد.
ريفامپين
داروي ضد سل که از طريق جلوگيري از زيتاد
شدن مي تروب بي ماري ستل ايتن بيمتاري را
درمان ميکند.
دوز و اشکال دارويي .به صتورت کپستول بتا
دوزهاي  850و  800ميليگرمتي و آمپتول 600
ميليگرمي موجود استت .معمتوسا بتا دوز 600
ميليگرم روزانه پيش از غذا يا دو ساعت پ
از غذا ،تمويز ميشود.
عوارض دارويي .عبارتند از سردرد ،سرگيمه،
حساسيت دارويي به صتورت ختارش و ضتايعات
پوستي ،ش درد ،تهوع ،اسهال ،تغييتر رنتگ
زرد مايل به نتارنمي ترشتحات بتدن ماننتد
ادرار ،مدفوع و عر .
تورت
فرف .در صت
فم مصف
فوارد منف
فات و مف
احتياطف
داشتن بيماري کبدي بهتر است مصتر نشتود.

در دوران بارداري نبايد مصتر گتردد و در
زمان شيردهي با احتياط مصر ميشود.
توصيههفاي پزشفکي .بيمتار بايتد در صتورت
فراموش نمودن ي دوز از دو برابر كردن يا
حذ دوزهاي دارو پرهيز نمايد .پزشک بايتد
به بيمار آگاهي دهد که در صورت بروز عالئ
و نشتتانههاي زردي پوستتت و چشتت  ،دلدرد و
تهوع شديد ،خونريتزي خودبتهختودي در زيتر
پوست يا لثه پزشک خود را مطلتع سازد .در
صورت مصر اين دارو بزا  ،خلط ،عر  ،اش ،
ادرار و مدفوع به رنگ زرد مايل به نارنمي
يا قرمز مايل به قهوهاي در ميآيد که جتاي
نگراني نيست .بهترين زمتان بتراي دريافتت
دارو ي ساعت پيش و دو ساعت پ از غذاست.
بيمار بايتد از کارهتايي کته احتيتاج بته
هوشياري دارد مانند راننتدگي حتتياسم تان
پرهيز نمايد .پزشک بايد به بيمتار توصتيه
نمايد که در صورت ايماد عوارض کبدي فتوري
اطالع دهد.
ويتامين B6
از م ملهاي غذايي و ويتامينهاي محلتول در
تترص
تتراه قت
تته همت
تتن دارو بت
تتت .ايت
آب است
ايزونيازيد براي پيشگيري از بيمتاري ستل،
در بيماران مبتال به اچ.آي.وي.تمويز ميشود
تا عوارض درگيري عصتبي داروي ايزونيازيتد
را کاهش دهد.
دوز و اشکال دارويي .به صورت قرصهاي  50و
 800ميليگرمي و همننين آمپولهاي  50و 800
ميليگرمي موجود است.
عوارض دارويي .عبارتند از سردرد ،تهتوع و
تارش و کهي تر
تورت خت
ته صت
تي بت
حساس تيت دارويت
پوستي.
تورت
فرف .در صت
فم مصف
فوارد منف
فات و مف
احتياطف
سابقه حساسيت به ايتن دارو ،نبا يد مصتر

شيردهي بتا احتيتاط مصتر

شود .در دوران
گردد.
توصيههاي پزشکي .دارو در دماي اتا و دور
از نور مستقي خورشيد نگه داشته شود .اين
دارو را قبل ،بعد يا همراه غتذا متيتتوان
مصر کرد .اين دارو به همراه ايزونيازيتد
براي جلوگيري از صتدمه بته دستتگاه عصتبي
داده متتيشتتود و ختتوردن آن بتته همتتراه
تامين در
ايزونيازيد الزامي است .ايتن ويتت
غذاهايي مانند استفناج ،هتويج ،ت ت متر،،
جگر ،ماهي ،مر ،و ت مة آفتابگتردان وجتود
دارد.
کوتريموکسازول
از ترکيتتتتب دو داروي تتتتتريمتتتتتوپري و
سولفامتوکسازول ساخته شده است و بته صتورت
قرص ،سوسپانسيون و تزريقي موجود است .هتر
دو دارو با جلوگيري از ساخت استيد فوليتک
از ساخت باکتري جلو گيتري متيکننتد .جتذب
گوارشي بهخوبي صورت ميگيرد .دارو در کبتد
از بين ميرود و از طريق کليهها دفتع متي-
شود.
دوز و اشکال دارويي .پتيشگيتري اوليته در
برابتتر عفونتتت توکسوپالستتموز در بيمتتاران
آلتتوده بتته اچ.آي.وي .بتتراي بتتالغين و
نوجوانان روزانه  860ميليگترم (بتر استاد
تريمتوپري ) به صتورت ختوراکي و در متورد
کودکان  850ميليگرم (بر اساد تريمتوپري )
در هر متتر مربتع از ستطح بتدن به صتورت
خوراکي ،در دوزهاي تقسي شده تمويز ميشود.
براي پنوموني پنوموسيستي کاريني بتالغين
و کودکان بتزر تتر از دو متاه 85 ،تتا 20
ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن تري-
متتتوپري و  800ميلتتيگتترم بتته ازاي هتتر
کيلوگرم وزن بدن سولفامتوکسازول ،ختوراکي
در روز و در دوزهاي تقسي شده هر شش ستاعت

براي  84تا  28روز تمتويز متيشتود .بتراي
پيشگيري از پنوموني پنوموسيستتي کتاريني
بالغين 860ميليگرم بر اساد تريمتوپري در
روز و در مورد کودکتان  850ميلتيگترم بته
ازاي هر متر مربع از ستطح بتدن بر استاد
تريمتتوپري در روز در دو دوز تقستي شتده
براي سه روز متوالي در هفتته تمتويز متي-
گردد.
عوارض دارويفي .عبارتنتد از خستتگي ،عتدم
تعادل ،توه  ،سردرد ،بيختوابي ،عصتبانيت،
سرگيمه ،وزوز گوش ،شت درد ،بتياشتتهايي،
اسهال ،تهوع ،استفرا ،،خون در ادرار ،ک -
ختتوني ،کتتاهش پالکتتتهتتاي ختتون ،زردي ،درد
مفاصتتل ،ضتتع عضتتالت ،درد عضتتالت ،ضتتايعات
پوستي ،حساسيت به نور ،خارش و کهير.
احتياطات و موارد منم مصفرف .متوارد منتع
مصر عبارتنتد از حساستيت زيتاد بته ايتن
دارو ،نارستتتايي شتتتديدکليوي ،بيمتتتاري
پورفيري ،ک ختوني ناشتي از کمبتود فوليتک
اسيد ،پايان دوران بارداري ،زنتان شتيرده
توارد
تاه .در مت
تر از دو مت
تکتت
تان کوچت
وکودکت
اختالل کار کبد ،حساستيتهتاي شتديد و آست
شديد بايد با احتيتاط مصتر شتود .هنگتام
مصر داروي سي لوسپورين ام ان افزايش خطر
اختالل کار کليهها وجتود دارد .ممكتن استت
ميزان داروي ديگوکسين افزايش يابد .هنگام
مصر داروي ايندومتاسين مم ن استت ميتزان
سولفامتوکسازول افزايش يابد .همننين مم ن
است با مهار سوختوستاز کبتدي توستط داروي
کوتريموکسازول ،اثر داروهتاي ضتد انعقتاد
بيشتر شود .ام ان مهار سوختوساز فنيتوئين
و افزايش ميزان آن نيتز وجتود دارد .اثتر
داروهاي ضد افسردگي مم ن است کاهش يابد و
ميزان خوني داروي زيتدوودين افتزايش متي-
يابد.

توصيههفاي پزشفکي .در بيمتاران مبتتال بته
اختالل کارکرد کليوي دوز يتا فاصتلة مصتر
دارويي تزريقي بر اساد درجة اختتالل ،شتدت
عفونت و حساسيت ميكروب تن ي متيشتود .در
بارداري فقط در صتورت حيتاتي بتودن ،دارو
تر دارو در دوران ش تيردهي
تود .مصت
تر شت
مصت
توصيه نميشود .پزشک بايد به بيمار توصتيه
ترض نتور
نمايد که هنگام مصتر دارو در معت
خورشيد يهخصوص بين ساعت هشتت صتبح تتا دو
بعد از ظهر قترار نگيترد يتا از کترم ضتد
آفتاب استفاده نمايد و دارو را به ميتزان
تمويزشده مصر کند .پزشک به بيمار آگتاهي
دهد که اگر از داروهاي ادرارآور و ضد قند
خون استفاده مينمايد به پزشتک ختود اطتالع
دهد و در صورتي که از ويتامينها يا داروي
وارفارين استفاده متينمايتد بته او اطتالع
دهد.

