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 مقدمه

با توجه به اینکه در حال حاضر راهنمای بین المللی مخصوص مدیریت دارودرمانی بیماران پیوند اعضا که مبتال به عفونت 

COVID-19  گردیده اند وجود ندارد، این راهنما با مرور مقاالت و راهنماهای بین المللی مرتبط با درمانCOVID-19  در

نقص ایمنی، مدیریت ایمونوساپرسورها در بیماران مبتال به عفونت های  جمعیت های مختلف به خصوص جمعیت های دارای

وایرال/باکتریال، مرور منابع معتبر تداخالت دارویی جهت بررسی تداخالت دارویی ایمونوساپرسورها و داروهای دیگر پر مصرف 

نظر گرفتن رژیم های درمانی پیشنهاد  و با در COVID-19در بیماران پیوندی با داروهای مورد نیاز برای دارودرمانی اپیزود 

تدوین گردیده است. بدیهی است بازخورد همکاران دخیل در امر درمان این بیماران در بهبود   COVID-19شده کشوری برای 

 ویرایش های بعدی این پروتکل بسیار ارزشمند می باشد. 

  COVID- 19  به ابتال خطر پر های جزو گروهبیماران  این، دریافت کننده پیوند اعضا توجه به نقص سیستم ایمنی بیماران با

 گیرد.می جدید صورت  ویروس کرونا کشوری دار محسوب می شوند و درمان آن ها مطابق با دستورالعمل عارضه

، درمان مشابه سایر COVID-19در صورت شک بالینی قوی به  پیشنهاد می گردد  در این بیماران ممکن است تب دیده نشود و 

در بیماران پیوند اعضا حائز اهمیت باشند، در  COVID-19عفونت دارویی بیماران شروع گردد. نکاتی که می تواند در درمان 

 ...و مانیتورینگ ها  و ایزوالسیون بیمار حمایتی،  سایر موارد مربوط به اصول درمان .این پروتکل مورد بحث قرار گرفته است

 انجام شود.  و بر اساس دستورالعمل کشوری بیماران مشابه سایر
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 پیوند اعضابیماران  در    COVID-19  ضد ویروس  دارو درمانیمالحظات   ❖

 یشده عفونت ول دییموارد تا ای COVID-19 یباال ینیبا شک بال مارانی، در بCOVID-19 ی* مطابق با دستورالعمل کشور

 شود.  زیتواند تجو یفسفات م نیکلروک ای  نیکلروک یدروکسی+  هریویبا اسلتام ییدرمان دو دارو ،یبستر ونیکاسیبدون اند

موارد   ای  COVID-19  ینیبال  یاعضا با شک قو  وندیپ   مارانیب  روسی، درمان ضد وCOVID-19  ی*مطابق با دستورالعمل کشور 

 ای نیکلروک یدروکسی+  هریویاسلتام یبا داروها ییبه صورت سه دارو یبستر ونیکاسیشده عفونت و در صورت وجود اند دییتا

 زگردد.یتجو ریتوناویر/ریناویفسفات+ لوپ  نیکلروک

متعدد   یها  ونی لتراسیشوک، وجود انف  ،یاری، در صورت وجود کاهش سطح هوشCOVID-19  ی* مطابق با دستورالعمل کشور

،  و mmHg ۶۰/۹۰فشارخون کمتر از  ای قهیبار در دق ۲۴و تعداد تنفس باالتر از  یپوکسمیها ،یکیمکان هیبه تهو ازین ه،یدر ر

 ییدارو  ۴ میفوق اضافه شود  )رژ ییدارو میبه رژ یویم دوز بر اساس عملکرد کلیبا تنظ نیریباویدر صورت نبود منع مصرف، ر

 (نیریباوی+ ر ریتوناویر/ریناوی+ لوپ  نیکلروک/نیکلروک یدروکسی+ ه ریویشامل اسلتام

جهت اصول مانیتورینگ بیماران و تعیین طول مدت درمان با داروهای فوق و دوزینگ آن ها به دستورالعمل کشوری )رفرنس   *

 مراجعه شود. 1( و جدول شماره 1شماره 

 COVID-19پیوند اعضا طی عفونت بیماران  مدیریت رژیم ایمونوساپرشن   ❖

 ماران یب وند،ی)دو ماه اول بعد از پ  وندیباال از نظر رد پ  سکیو وجود ر ماریو قابل کنترل بودن عالئم عفونت ب فی*در صورت خف

 م یرژ وند،یپ  می...( با مشورت تک،ی مونولوژیباال از نظر ا سکیشده با ر وندیپ  مارانیعضو، ب وندینوبت پ  کیاز  شیبا سابقه ب

 . ابدیمعمول ادامه  والطبق ر ماریب مونوساپرشنیا

شوک،  مار،یب یدر حال عموم دیشد رییتغ ،یکیمکان هیبه تهو ازین ،یاری)افت سطح هوش ماریبودن عالئم ب دی*در صورت شد

شامل   ویفراتیپرول  یخانواده آنت  یمونوساپرسورهایتعداد تنفس باال(، ا  ای  هیمتعدد در ر  یها  ونی لتراسیوجود انف  د،یشد  یپوکسیها

( در صورت موجود بودن در موسیرولیس موس،ی)اورول mTOR ی( و مهار کننده هانیوپریآزات کوفنوالت،یها )ما تیمتابول یآنت

 یدهاییکواسترویکورت  ریسا  ای  زونیدروکورتیبا ه  ماریب  یخوراک  زولونیپردن  طیشرا  نیقطع گردد. در ا  مار،یب  مونوساپرسوریا  میرژ

الزم بر اساس مدت  ی( با حداقل غلظت خوننیکلوسپوریس ای موسی)تاکرول ماریب CNIگردد.  نیگزیبا دوز استرس جا یقیتزر

ها  روسیو یبعض یرو mTORمهار کننده  ی. دقت شود هر چند داروهاابدیعضو، ادامه  وندیو نوع پ  وندیشده از پ  یزمان سپر

خانواده   یها  رسیو  یرو  کنیاز خود نشان داده اند ول  روسیاثرات ضد و  روسی( وBK)  ومای( و پولCMV)  روسیتومگالوویمانند سا

باشند و   یهم م الیعفونت باکتر سکیدر ر یمبتال به سندروم حاد تنفس مارانینشده است. به عالوه،  ب دهید یاثر نیکرونا چن

 مارانیشود در ب  یم  شنهادیبا اطالعات موجود فعال پ    ن،یباشند. بنابرا  یم  یوی عوارض ر  یهم دارا   mTORمهار کننده    یداروها

 م یدارند، در صورت امکان رژ مونوساپرشنیا میبه کاهش در شدت رژ ازیکه ن دیمتوسط تا شد COVID-19با عفونت 

 .شود زیتجو mTORمهار کننده  یبه جا CNI مونوساپرسوریا

گردد. در  میتنظ وندیپ  میو بر اساس نظر ت توری( ماننیکلوسپوریس موس،یتاکرول موس،یاورل موس،یرولیداروها )س ی*سطح خون

در فاز عفونت متوسط  ماریکه ب یدر صورت ژهیعضو گذشته باشد بو وندیاز دو ماه از پ  شیکه ب یاعضا، در صورت وندیاکثر موارد پ 

سطح   ای  موس یتاکرول  یبرا  ng/ml ۴-۶(  یدوز صبحگاه  زیساعت قبل از تجو   مین  یر یگ  ونهتراف )نم  یاست سطح خون  دیتا شد

باال  کیمونولوژیا سکیبا ر یها وندیپ  یبرا وندیاست. در دو ماه اول پ  یکاف نیکلوسپوریس یبرا  ng/ml  ۷۵-1۵۰تراف  یخون
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  ی برا   ng/ml 1۵۰-۲۰۰و   موسیتاکرول  یبرا   ng/ml۵-۷تراف   یعفونت سطح خون  طیو قلب معموال در شرا  هیکل  وندیمانند پ 

 کند. یم تیتر هم معموال کفا نییپا یکبد سطوح خون وندیپ  مارانیب یشود. برا یدر نظر گرفته م نیکلوسپوریس

در بیمار  COVID-19عفونت 
پیوند 

ار یابی ریس  رد پیوند و شدت 
عفونت بیمار

ریسک ایمونولوژیک پایین جهت رد پیوند یا 
عفونت شدید و تهدید کننده حیات 

دارویی آنتی وایرال و مانیتور منظم بیمار بر  ۴- شروع درمان  •
اساس دستورالعمل های کشوری

کاهش یا در صورت لزوم قطع دارو های آنتی پرولیفراتیو مانند  •
اورلیموس، آزاتیوپرین طی عفونت /مایکوفنوالت، سیرولیموس

جایگزینی پردنیزولون با هیدروکورتیزون •
با حداقل غلظت خونی درمانی CNIحفط  •
ماه از پیوند و  ۶قطع کوتریموکسازول در صورت گذشتن بیش از  •

وجود ریسک باال جهت بروز عوارض خونی و نبود اندیکاسیون 
قطعی دیگر برای کوتریموکسازول

ماه از   قطع وال گان سیکلوویر در در صورت گذشتن بیش از  •
پیوند در صورت ریسک باال جهت بروز عوارض خونی ونبود شک 

 CMVسایتومگالوویروس، مانیتورینگ بیمار با   بالینی به عفونت

PCR هفتگی در صورت لزوم

ریسک ایمونولوژیک باال جهت رد 
پیوند و عفونت خفیف و درمان سرپایی

نگه داشتن داروهای  •
ایمونوساپرسیو در صورت امکان

دارویی آنتی  ۲شروع درمان  •
 وایرال

مانیتور منظم بیمار بر اساس  •
دستورالعمل های کشوری

مایع درمانی •
اکسیژن تراپی در صورت لزوم •
مدیریت عوارض ثانویه و مانیتورینگ بیمار •
آنتی بیوتیک تراپی در صورت لزوم •
در صورت امکان، عدم تجویز داروهای طوالنی  •

مانند (در این بیماران  Q-Tکننده 
فلوروکینولون ها، ماکرولیدها، متادون، 

)اندانسترون

ایزوالسیون و سایر مراقبت ها بر اساس  •
دستورالعمل کشوری 

به صورت خوراکی CNIترجیحا تجویز  •
 /در صورت عدم امکان مصرف خوراکی، تجویز به صورت گاواژ  •

تزریقی /زیرزبانی 
مانیتور منظم سطح خونی داروها •
دقت به تداخالت دارویی بین آنتی وایرال ها و داروهای بیمار و  •

کاهش دوز در صورت لزوم بر اساس سطح خونی

یا  COVID-19بیماران پیوند اعضا با ش  با ینی با    •
بدون با حال عمومی مناس   موارد تایید شد  عفونت 

:اندی اسیون بستر 

هیدروکسی  + شامل اسلتامیویر دارویی  شروع درمان  •
کلروکین بر اساس دستورالعمل کشوری  و جدول /کلروکین
1شماره 

یا  COVID-19بیماران پیوند اعضا با ش   و  با ینی   •
موارد تایید شد  عفونت و در  ورت و ود اندی اسیون 

 :بستر 
هیدروکسی  + شامل اسلتامیویر دارویی 3 شروع درمان •

بر اساس دستورالعمل کشوری ریتوناویر  / لوپیناویر +کلروکین 
1و جدول شماره 

یا  COVID-19بیماران پیوند اعضا با ش   و  با ینی   •
کا   س    موارد تایید شد  عفونت و در  ورت و ود

 وشیار   شو   و ود انفی تراسیون  ا  مت دد در ریه  
نیا  به ت ویه م انی ی   ای وکسمی و ت داد تنف  با تر 

 : mmHg    ۹ بار در د یقه یا ف ارخون کمتر ا    ا  
هیدروکسی  + شامل اسلتامیویر دارویی   شروع درمان •

بر اساس ریباویرین  +ریتوناویر  / لوپیناویر +کلروکین 
1دستورالعمل کشوری و جدول شماره 

ا ول  نتی وایرال 
تراپی

مرا بت  ا  روتین 
بیماران 

 

 اعضا وندیپ  مارانیب در COVID-19 یفارماکوتراپ  تمالحظابه  کردی. رو1شماره  تمیالگور

 

 تداخالت داروییمدیریت   ❖

ممکن است به صورت تداخالت   COVID-19دارو بین داروهای مختلف بیماران پیوندی مبتال به عفونت -تداخالت دارو

فارماکوکینتیکی )عمدتا تداخل در مرحله متابولیسم دارو( یا تداخالت فارماکودینامیکی )عمدتا عوارض مشابه و تجمعی و گاها 

 تداخالت آنتاگونیستی( رخ دهد. 

 *تداخالت متابو یسمی

شد قدرت مهار کنندگی نسبتا قوی روی بعضی می با COVID-19لوپیناویر/ریتوناویرکه جزیی از رژیم آنتی وایرال علیه 

گلیکوپروتیین -Pدر کبد و روده ها دارد و همچنین مهار کننده نسبتا قوی افالکس پمپ    P450ایزوآنزیمهای سیستم سایتوکروم  

نواده )تاکرولیموس، سیکلوسپورین( و خا  CNIاست. این دو سیستم نقش مهمی در جذب و متابولیسم ایمونوساپرسورهای خانواده  

)سیرولیموس، اورولیموس( دارند. بنابراین تجویز همزمان لوپیناویر/ریتوناویر با ایمونوساپرسورهای  mTORمهار کننده های 

مذکور، باعث افزایش غلظت خونی این ایمونوساپرسورها و عوارض آنها می شود. این تداخل معموال طی یک تا دو روز بعد از 

شده و بعد از چند روز به حداکثر می رسد. بنابراین اگر دسترسی به مانیتورینگ سطح خونی  شروع لوپیناویر/ریتوناویرآغاز
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)سیرولیموس، اورولیموس( وجود   mTOR)تاکرولیموس، سیکلوسپورین( و مهار کننده های  CNIایمونوساپرسورهای خانواده 

روز برای سیرولیموس )به ۷ورولیموس و هر  دارد مانیتورینگ یک روز درمیان سطح خونی برای سیکلوسپورین/تاکرولیموس/ا

دلیل نیمه عمر طوالنی سیرولیموس( و کاهش دوز این ایمونوساپرسورها پیشنهاد می گردد. دقت شود که با توجه به اینکه دوره 

رسورهای مذکور درمان با لوپیناویر/ریتوناویرکوتاه مدت و در حد چند روز است مجددا بعد از قطع این دارو افزایش دوز ایمونوساپ 

 نیاز می گردد.

یک بار در  mg 1تداخل دارویی به قدری قوی است که حتی با دوز :ریتوناویرتجویز  مزمان تاکرو یموس با  وپیناویر -

برسد. بنابراین، اگر بیمار در شروع   ng/ml ۴-۶هفته از تاکرولیموس هم ممکن است بیمار به سطح خونی تراف در محدوده 

لوپیناویر/ریتوناویر  می  درمان ضد ویروس سطح خونی تاکرولیموس در این محدوده یا باالتر داشته است در هفته اول درمان با

نهایتا تنها یک  دارد  ng/mlرا هولد کرد.  در صورتی که بیمار در بدو بستری سطح خونی کمتر از  توان تاکرولیموس بیمار

نوبت دیگر دوز روتین خود یا یک دوز یک میلی گرمی )هر کدام کمتر است( را مصرف کند و سپس تاکرولیموس در هفته اول 

وناویر به بیش از یک هفته، در ابتدای هفته دوم درمان، یک شود. در صورت ادامه درمان لوپیناویر/ریت   درمان ضد ویروس هولد

غلظت -تک دوز یک میلی گرم تاکرولیموس تجویز گردد. بعد از قطع لوپیناویر/ریتوناویر دوز تاکرولیموس مطابق محاسبات دوز

وز در میان طی قبل درمان ضد ویروس تجویز گردد.  در صورت دسترسی، پایش سطح خونی تراف تاکرولیموس به صورت یک ر

 روز بعد از قطع لوپیناویر/ریتوناویر و تنظیم دوز تاکرولیموس بر مبنای آن پیشنهاد می گردد.  -۴دوره درمان ضد ویروس و تا 

درصدی  ۵-۲۰کاهش دوز تداخل دارویی در حد متوسط بوده و  :جویز  مزمان سی  وس ورین با  وپیناویر ریتوناویرت -

هیدروکسی کلروکین نیز قابلیت  COVID-19نیاز است. از بین دیگر داروهای کوکتل درمان آنتی وایرال در دوز سیکلوسپورین 

افزایش در سطح خونی سیکلوسپورین را دارد بنابراین با توجه به وجود دو داروی مهار کننده متابولیسم سیکلوسپورین در رژیم   

مار در بدو شروع درمان ضد ویروس سطح خونی سیکلوسپورین در محدوده هدف یا باالتر از هدف ضد ویروس در صورتی که بی

یا بیشتر در دوز روزانه سیکلوسپورین با شروع رژیم ضد ویروس سه یا چهار دارویی پیشنهاد   ٪۲۰داشته است کاهش دوز حدود  

د ویروس پایین تر از سطح هدف بوده است درصد می گردد. در صورتی که سطح خونی تراف سیکلوسپورین در شروع درمان ض

کاهش دوز کمتر باشد. جهت آشنایی با محدوده سطح خونی هدف سیکلوسپورین در زمانهای مختلف بعد از پیوند در فاز عفونت، 

ق محاسبات به قسمت مدیریت رژیم ایمونوساپرشن بیماران مراجعه شود. بعد از قطع لوپیناویر/ریتوناویر دوز سیکلوسپورین مطاب

غلظت قبل درمان ضد ویروس تجویز گردد. در صورت دسترسی، پایش سطح خونی تراف سیکلوسپورین به صورت یک روز -دوز

روز بعد از قطع لوپیناویر/ریتوناویر و تنظیم دوز سیکلوسپورین بر مبنای آن   -۴طی دوره درمان ضد ویروس و تا  در میان

 پیشنهاد می گردد.

در اکثر منابع ممنوع اعالم شده است. از طرف دیگر هم در بیماران  :پیناویر ریتوناویر با اورو یموستجویز  مزمان  و- 

در صورت صالحدید تیم پیوند در  مبتال به عفونت متوسط تا شدید، پیشنهاد به قطع اورولیموس تا زمان کنترل عفونت است.

 به عنوان ایمونوساپرسور استفاده کرد. mTORبه جای مهار کننده  CNIفاز عفونت شدید بهتر است از 

درصدی   ۵۰-۹۰کاهش دوز  دارویی در حد نسبتا قوی بوده و  تداخل    :تجویز  مزمان سیرو یموس با  وپیناویر ریتوناویر  -

در بیماران مبتال به عفونت متوسط تا شدید، پیشنهاد  نیاز است. البته این نکته یادآور می گردد کهدر دوز داروی سیرولیموس 

به قطع سیرولیموس تا زمان کنترل عفونت است. در صورتی که تیم پیوند مایل به ادامه درمان سیرولیموس طی دوران درمان 

ه بود ng/ml  ۶-۴باشند در صورتی که سطح خونی تراف سیرولیموس قبل از شروع درمان در محدوده COVID-19عفونت 

است سیرولیموس با یک چهارم تا نصف دوز قبلی ادامه یابد. دقت شود قرص های سیرولیموس یک میلی گرمی بوده و قابلیت 

خرد کردن یا سوسپانسیون کردن ندارد. بنابراین در صورت نیاز به دوزهای پایین تر از یک میلی گرم روزانه با توجه به نیمه عمر 
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بوده است سیرولیموس  ng/ml ۶افزایش یابد. در صورتی که سطح خونی سیرولیموس بیش ازطوالنی دارو فواصل تجویز دارو 

طی دوران درمان ضد ویروس حتی اگر دوره درمان دو هفته ای باشد هولد گردد. در صورت دسترسی، پایش سطح خونی تراف 

ا شروع یا قطع داروی تداخل کننده روز ب ۷سیرولیموس )نمونه گیری نیم ساعت قبل از مصرف دوز صبحگاهی( به صورت هر 

 یا هر تغییر در دوز سیرولیموس پیشنهاد می گردد. 

به عنوان ایمونوساپرسور   mTORبه جای مهار کننده  CNIدر صورت صالحدید تیم پیوند در فاز عفونت شدید بهتر است از 

 استفاده کرد.

، استفاده از رانیتیدین )دوز تنظیم شده اخالت داروییدر  ورت نیا  به پروفیالکسی استرس او سر با در نظر گرفتن تد- 

 بر اساس عملکرد کلیه( یا پنتوپرازول نسبت به سایر داروها ارجح است.

 *تداخالت افزای  عوارض م تر 

و بعضی داروهایی که در رژیم بیماران پیوندی وجود   COVID-19 یدرمان *عوارض خونی عارضه مشترک ریباویرین در رژیم

)اورولیموس، سیرولیموس(( و بعضی  mTORدارد شامل بعضی ایمونوساپرسورها )مایکوفنوالت، آزاتیوپرین، مهار کننده های 

لوویر برای و )وال(گانسیک PCPداروهای پروفیالکسی رژیم درمانی بیماران پیوندی )مانند کوتریموکسازول برای پروفیالکسی 

خود نیز ممکن است باعث بروز عوارض هماتولوژیک در بیمار گردد. به  COVID-19( می باشد. از طرفی  CMVپروفیالکسی 

 :منظور پیشگیری از افزایش عوارض مشترک

روس و در صورتی که بیش از شش ماه از پیوند عضو گذشته باشد، داروی کوتریموکسازول می تواند طی فاز عفونت کرونا وی -

درمان آن قطع گردد. در صورتی که کمتر از شش ماه از پیوند عضو گذشته باشد بهتر است کوتریموکسازول با دوز تنظیم شده 

و یک قرص بزرگسال یک روز   ml/min    ۰)یک قرص بزرگسال روزانه در کلیرانس کراتینین بیشتر از  بر اساس عملکرد کلیوی

در صورت لکوپنی کمتر   ادامه یابد و شمارش خونی بیمار مانیتور گردد. (ml/min  ۰از در میان در کلیرانس کراتینین کمتر 

 کوتریموکسازول قطع گردد. 3mm/ ۵۰۰۰۰، یا ترومبوسیتوپنی کمتر از 3mm/ 1۰۰۰، نوتروپنی کمتر از 3mm/ ۲۰۰۰از 

 در بیمار با عوارض هماتولوژیکندارد،    وجود  CMVماه از پیوند گذشته است و شک بالینی به عفونت  در صورتی که بیش از سه  -

بعد از پیوند تجویز شده است را قطع کرد. در صورت نیاز می  CMVمی توان )وال( گان سیکلوویر بیمار که جهت پروفیکالسی 

 CMVرا ادامه داد یعنی به صورت هفتگی  CMVپروفیالکسی  pre-emptiveتوان طی دوره قطع )وال(گانسیکلویر، با روش 

PCR  در صورتی که بیمار پیوند قلب یا کلیه شده است و در زمان پیوند رژیم اینداکشن تایموگلوبولین گرفته است   ا چک کرد.ر

ادامه یابد و مانیتورینگ شمارش خونی انجام   )وال( گان سیکلوویرو کمتر از سه ماه از تاریخ  پیوند گذشته است پروفیالکسی با  

 3mm/  ۵۰۰۰۰، یا ترومبوسیتوپنی کمتر از  3mm/  1۰۰۰، نوتروپنی کمتر از  3mm/  ۲۰۰۰در صورت لکوپنی کمتر از     .  شود.

 قطع گردد. )وال(گانسیکلویر

 *تداخالت  نتاگونیستی

مانند اکیناسه که بیماران برای تقویت سیستم ایمنی در طی دوران اپیدمی عفونتها مصرف می داروهای مکمل و گیاهی    بعضی 

 کنند، ریسک رد پیوند را افزایش می دهد و باید از مصرف آنها اجتناب شود.
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  )گاواژ  را  ا  تجویز دیگر...(  ن ات با ینی در تجویز دارو ا ❖

 *راب ه مصرف دارو با غذا

ساعت بعد از غذا( تجویز شود.   ۲ساعت قبل غذا یا     1داروهای تاکرولیموس و اورلیموس و مایکوفنوالت ترجیحا با معده خالی )-

 در صورتی که بیمار دچار تهوع و استفراغ شدید و مقاوم شد، تجویز داروها بعد از غذا و یا کاهش دوز در نظر گرفته شود. 

 کاهش عوارض گوارشی، همگی بعد از غذا و ترجیحا در زمان های مختلف از هم تجویز شوند.داروهای آنتی ویرال بیمار جهت  -

 *گاواژ دارو ا

 و نموده باز را تاکرولیموس کپسول توان می شود می گاواژ معدی -بینی یا معدی -دهانی لوله طریق از بیمار که صورتی در-

تاکرولیموس   کپسول  یک روش جایگزین دیگر این است که  .نمود  گاواژ  را  دارو  آب،  لیتر  میلی  یک  با  آن  سوسپانسیون  تهیه  از  بعد

 .کرد تجویز زیرزبانی صورت به آب لیتر میلی یک در کردن سوسپانسیون از بعد پودر داخل آن را و کرد باز را

سیکلوسپورین قابلیت جذب سطحی به لوله گاواژ را دارد. در بیماری که روی رژیم ایمونوساپرسیو حاوی سیکلوسپورین بوده -

به جای کپسول سیکلوسپورین استفاده   Neoralمی توان از شربت سیکلوسپورین با برند    یااست و اکنون قادر به بلع دارو نیست  

( ۴۰/1به تاکرولیموس تغییر داد )برای این تغییر دوز روزانه تاکرولیموس تقریبا یک چهلم )  داروی سیکلوسپورین بیمار رایا  کرد  

سیکلوسپورین بیمار را به فرم تزریقی با دوز حدود یک سوم دوز خوراکی مورد نیاز بیمار     یادوز روزانه سیکلوسپورین می باشد(  

می گردد زیرا عوارض کلیوی و عصبی باالیی دارد و با توجه به تغییر داد. روش تزریق وریدی سیکلوسپورین چندان پیشنهاد ن

میلی گرم سیکلوسپورین در پنج  ۲۵۰اینکه دوز مورد نیاز سیکلوسپورین این بیماران معموال پایین است و آمپول آن حاوی 

 میلی لیتر است که قابلیت نگهداری ندارد، دور ریز دارو  و هزینه درمان باال است.

در صورت نیاز به گاواژ در اکثر بیماران با عفونت متوسط تا شدید به مدت حداکثر تا شش روز، قطع می گردد. مایکوفنوالت -

دقت شود مایکوفنوالت سدیم )مایفورتیک( قابلیت گاواژ ندارد. در صورت نیاز از مایکوفنوالت موفتیل )سل سپت( مایکوفنوالت، 

قرص مایکوفنوالت موفتیل از بسته دارو خارج شده و بدون و ماسک و  عینک،    بعد از پوشیدن دستکشبرای گاواژ استفاده شود.  

داخل یک سرنگ بیست سی سی انداخته شده و آب  به آن اضافه گردد و سرنگ تکان داده شود. قرص  اینکه کوبیده شود

  سوسپانسیون شده و می تواند گاواژ گردد.

سی سی آب مقطر سوسپانسیون   1۰-۲۰میلی گرم را می توان در    ۷۵کپسول  در بیمارانی که نیاز به گاواژ اسلتامیویر دارند، هر  -

 تهیه برای کودکان سی سی آب شستشو داده شود. در 1۰، لوله با  NG لوله د. بعد از هربار تجویز دارو از طریقکرو گاواژ 

 و سن به توجه با و نمود حل آبمیوه یا ساده شربت از مشخص حجم در توان می را کپسول محتوای  سوسپانسیون اسلتامیویر،

 سوسپانسیون .  است  استفاده  قابل  روز  1۷   یخچال تا  در  و  روز  1۰  تا  اتاق   دمای  در  شده  آماده  سوسپانسیون.  نمود  دوز  کودک  وزن

 .شود داده تکان مصرف از قبل

 پوشش. نشود خورد یا شکسته دارای پوشش قرص شده توصیه. ( استFC) نازک پوشش دارای داروی هیدروکسی کلروکین- 

 آب لیتر میلی ۲۰  در و شده پاک الکلی پنبه قرص با پوشش گاواژ، جهت. است محیطی شرایط برابر در محافظ برای دارو این

  .شود گاواژ بالفاصله و شده سوسپانسیون

  سی سی آب سوسپانسیون شده و سریعا گاواژ شود. ۲۰هر قرص دارو در  گاواژ داروی لوپیناویر/ریتوناویر، در صورت نیازبه -



 COVID-19اعضاء مبتال به  وندیپ مارانیب  یمالحظات فارماکوتراپ

 

8 
 

شود. طی حل کردن   گاواژ  و  سوسپانسیون  آب  میلی لیتر  1۰-۲۰ر  د  کپسول  محتوای  در صورت نیاز به گاواژ داروی ریباویرین،- 

 استفاده شود. دارو ترجیحا از دستکش و ماسک

 تنظیم دو  دارو ا در بیماران پیوند  با اختالل عم  رد ارگان ک یه یا کبد ❖

 مراجعه شود. 1به جدول نارسایی کبدی  و نارسایی مزمن کلیوی بیماران پیوندی با جهت تنظیم دوز داروها در

 خودشان از قبلبیماران پیوند کلیه همچنین  ی کلیوی و نارسایی حاد کلیوی شود.می تواند باعث درگیر COVID-19عفونت 

 عوارض داروها،  درجاتی از نارسایی کلیوی با شدت های مختلف بر اساس عملکرد عضو پیوندی را دارند و به دالیل مختلفی مانند

و...در خطر نارسایی حاد کلیوی هستند که همگی می تواند  BK و CMV عفونت های ادراری، عفونت های ویروسی رد پیوند،

جهت تنظیم دوز  1جدول  پیشنهاد شده در هایدوز در محاسبه عملکرد کلیوی این بیماران و تنظیم دوز آن ها موثر باشد.

حاد کلیوی شود، دوز  با عملکرد کلیه پایدار می باشد. در صورتی که بیمار طی عفونت، دچار نارسایی پیوندی بیماران درها ودار

 افزایش  پایه حد برابر   از بیشتر آنها نین کراتی سرمی سطح که بیمارانی تعریف، اساس بیش از دوز درمانی تجویز نگردد و بر

نارسایی  با  گروه  در  اند،  شده  دیالیز  نیازمند  یا  و  در ساعت دارند  ml/kg  ۵/۰از    کمتر  ادرار  ساعت  1۲   حداقل  به مدت  یا  یافته و

  برای ریباویرین  و روزانه گرم میلی ۷۵  اسلتامیویر برای دوز تنظیم بیماران این در. گیرند می قرار سه تا دو مرحله کلیه حاد

و سایر داروهای ضد ویروس  توصیه شده در دستورالعمل )هیدروکسی کلروکین .  شود  می  پیشنهاد  روزانه  گرم  میلی  ۸۰۰  تا  ۶۰۰

ظن بالینی به سایر علل افزایش  وجود ( بدون نیاز به تنظیم دوز قابل تجویز هستند. همچنین در صورتلوپیناویر/ریتوناویرو 

 دوز  شود می توصیه دیالیزی بیماران دربررسی بیشتر صورت گیرد. به صورت کلی  ،، با مشورت با تیم پیوندسرمی کراتینین

 شود.  تجویز دیالیز بعد از داروهای مورد بحث، شده محاسبه
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 کبد ای هیبا اختالل عملکرد ارگان کل یوندیپ  مارانیدوز داروها در ب میتنظ. 1 شماره جدول

 دارو
دو  م مول در این با غین 

 با عم  رد ک یه نرمال
 نارسایی ک یو تنظیم دو  در  

تنظیم دو  در  

 نارسایی کبد 

 میلی گرم دوبار در روز ۷۵ اس تامیویر

: ml/min ۰-۶۰کلیرانس کراتینین  -

 میلی گرم روزانه،۷۵

  ml/min  ۰کلیرانس کراتینین کمتر از -

یک روز درمیان  mg۷۵و بیماران دیالیزی: 

 )تجویز بعد از دیالیز در روزهای دیالیز(

 ظیم دوزعدم نیاز به تن

 یدروکسی  

 ک روکین

mg۴۰۰  یک جا )در رژیم

های حاوی 

 لوپیناویر/ریتوناویر( یا

mg۲۰۰  دوبار در روز )در

رژیم های فاقد 

 لوپیناویر/ریتوناویر(

 عدم نیاز به تنظیم دوز عدم نیاز به تنظیم دوز

 ک روکین فسفات

mg۵۰۰  معادل(mg  ۰۰ 

پایه کلروکین( یک جا )در 

رژیم های حاوی 

 mgلوپیناویر/ریتوناویر( یا 

پایه(  mg 1۵۰ )معادل ۲۵۰

دوبار در روز )در رژیم های 

 فاقد لوپیناویر/ریتوناویر(

یا  ml/min 1۰در کلیرانس کراتینین زیر 

 دوز تجویز شود.  ٪۵۰در همودیالیز، 
 عدم نیاز به تنظیم دوز

  وپیناویر ریتوناویر
گرم دو بار  یلیم۴۰۰/1۰۰

 در روز
 عدم نیاز به تنظیم دوز عدم نیاز به تنظیم دوز

 دو بار در روز mg 1۲۰۰ ریباویرین

: ml/min ۰-۵۰کلیرانس کراتینین  -

mg ۶۰۰ ( ۵۰دوبار در روز٪ )دوز 

: ml/min1۵- ۰کلیرانس کراتینین  -

mg ۰۰دوبار در روز 

 ml/min  1۵کراتینین کمتر ازکلیرانس  -

روزانه  mg۴۰۰-۲۰۰و بیماران دیالیزی: 

 )تجویز بعد از دیالیز در روزهای دیالیز(

در عدم تجویز در 

 دیشد یکبد یینارسا

(Child-Pugh 

class C) 
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 احتیاطات ومانیتورینگ  ا  دیگر ❖

و  کوفنوالتی)بخصوص ما مونوساپرسوریا یداروها(، CMVو  روسی)کرونا و رالیوا یعفونتها نیمشترک  ب ی*به عوارض خون

 گردد.  شیپا ماریب  ی( دقت شود و شمارش خونریکلووی)وال(گانس ن،یریباوی)ر  روسیضد و  ی( و داروهاmTOR  یمهار کننده ها

مختلف بخصوص در   یها  تیآن در جمع  نگیبه موارد منع مصرف و دوز  روس،یضد و  ی*در صورت استفاده از هرکدام از داروها

  (1و جدول شماره  COVID-19درمان   یدقت شود )مراجعه به پروتکل کشور یکبد ییو نارسا یویکل یینارسا

 ن،یکلروک یدروکسیه/نیکرونا )کلروک روسیضد و یداروها یبعض زیبه دنبال تجو یتمیبروز آر لی*با توجه به پتانس

 ماریب  EKGها و    تیالکترول  موس،یعارضه مانند تاکرول  نیا  یدارا   گرید  یدر مصرف همزمان با داروها  ژهی( به وریتوناویر/ریناویلوپ 

 mEq/L ۴باالتر از    یسرم میو سطح پتاس  mg/dL۲باالتر از    یسرم  میزیسطح من  ودش  یم  هیشود. توص  شیبه صورت روزانه پا

ین عارضه را دارند، مانند اندانسترون، متوکلوپرامید، دمپریدون، و حتی االمکان از تجویز داروهایی که پتانسیل بروز ا حفظ گردد

 فلوروکینولون ها و آنتی سایکوتیک ها اجتناب شود.

 یغلظت خون شیعارضه ممکن است باعث افزا نیهمراه با اسهال باشد، ا ماری در ب COVID-19که عفونت  ی*در صورت

مبتال به   مارانیدر ب  دیلوپرام  نیروت  زیگردد. از تجو یم  شنهادیدوز آن پ   میدارو و تنظ  نیا  یسطح خون  شیگردد. پا  موسیتاکرول

 اسهال اجتناب شود. 

 ژهیبه و روسیضد و یهمزمان داروها زیبا تجو CNIخانواده  یمونوساپرسورهایغلظت ا شی*با توجه به تداخل افزا

مانند ترمور   کیو عوارض نورولوژ  یویحاد کل  یینارسا  ،یمیزیپومنیهاشامل    مونوساپرسورهایا  نیعوارض حاد ا  ر،یتوناویر/ریناویلوپ 

 .گردد توریمان
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