
Pharmacology & Nephrology
فارماکولوژی در نفرولوژی

طیبه دیناری 

کارشناس ارشد پرستاری
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کلیات فارماکولوژی

o  فارماکوکینتیکPharmacokinetics

o     فارماکودینامیکPharmacodynamics
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Pharmacokineticsفارماکوکینتیک 

 جذب(Absorption) :  ،خوراکی، وریدی، زیرجلدی

عضالنی، رکتالی، زیرزبانی، استنشاقی و موضعی 

 توزیع(Distribution : )میزان جریان خون بافت، قابلیت

انحالل دارو،پروتئین باندینگ  

 متابولیسم(Metabolism : )  کبد،کلیه

 دفع(Elimination : )  کلیه، دستگاه گوارشی و مجاری

صفراوی 

Bioavailabilityدسترسی بیولوژیک 

یا بخشی از یک دوز دارو می باشد که بصورت فعال به گردش خوندرصد 
. سیستمیک می رسد

o تزریق وریدی(IV)

o تزریق عضالنی  و زیرجلدی(IM , SC)

o خوراکی(PO  )

o زیر زبانی(Sublingual)
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Pharmacodynamicsفارماکودینامیک  

oگیرنده ها(Receptors  )

o شدت اثر(Efficacy : ) اثری که یک دارو می تواند ایجاد نمایدحداکثر  .

o قدرت اثر(Potency : ) کندپاسخی که یک دارو با دوز معینی ایجاد می میزان.

o سینرژیک آگونیست،آنتاگونیست و(Agonist and Antagonist ,Synergic)
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دارو های شایع و پرمصرف در بخش نفرولوژی
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خونپرفشاری 

Blood)خونفشار Pressure):هارگدیوارهبهجریاندرخونتوسطواردهفشاریمقدار

جیوهمترمیلی90<دیاستولیکفشاروجیوهمترمیلی140<سیستولیکفشار=باالخونفشار

(Essential)اولیهباالیخونفشار.1

oنیستشناساییقابلآنبرایخاصـیعلـت.

oشودمیشاملراخونفشاریپـرمـوارد%95ازبیش.

oدهندافزایشمزمنیشکلبهراخونفشاروکنندهمکاریاکتسـابییـاوراثتـینقصچندینشاید.

(Secondary)ثانویـهباالیخونفشار.2

oاستشناساییقابلخاصیعلـت

oشودمیشـاملراخونفشاریپـرمـوارد%5حـدود.

oاسـتپـذیربرگشـتمناسـبدرمـانبـاخـونفشـارنوعاینموارد،اغلبدر.

oًاستکلیهکارکرددرعیـبیـاوهورمونهـاترشـحدرتغییـرثانویـه،خونهـایفشارانواعتمامعلتتقریبا
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درمان در پرفشاری خون

(Change lifestyle)سبک زندگی تغییر . 1

o وزن کنترل(Weigh management)

o رژیم غذایی رعایت(Dietary Approached to Stop Hypertension- DASH diet)

o میزان سدیم مصرفی کاهش(Reduced sodium intake)

o مصرف الکل کنترل(Alcohol consumption)

o فیزیکی منظم فعالیت(Regular physical activity) 

مصرف داروها. 2
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(Diuretics)دیورتیک ها . 1

o هستند که با اثر بر روی کلیه موجب افزایش جریان ادرار می شوندها، داروهایی ادرارآور یا مدر یا دیورتیک داروهای.

oاز کاربردهای درمانی این دسته، کنترل افزایش فشار خون می باشد

o ها بر اساس اینکه بر کدام بخش از توبول های کلیوی اثر می کنند، دارای ویژگی های متفاوتی هستنددیورتیک.

(:Diuretics)دسته بندی دیورتیک ها 

(Carbonic Anhydrase Inhibitors)مهارکننده های کربنیک آنهیدراز . 1

(Osmotic Diuretics)دیورتیک های اسموتیک . 2

( Thiazide Diuretics)های تیازیدی دیورتیک . 3

(Aldosterone Receptor Blocker)های نگه دارنده پتاسیم دیورتیک . 4

( Loop Diuretics)دیورتیک های لوپ . 5
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(Osmotic Diuretics)های اسموتیک دیورتیک (                                              Carbonic Anhydrase Inhibitors)های کربنیک آنهیدراز مهارکننده 

عدم توانایی انتقال از لوله پروگزیمال و شاخه نزولی قوس هنله           : کارکرد
دیورزNaبازجذب کاهش جلوگیری از بازجذب آب با خاصیت اسمزی 

%(  25-% 20-% 15-% 10-% 5سرم )مانیتول : سردسته 

دهیدراتاسیون–هیپر ناترمی : عارضه احتمالی

:احتیاطات

کنترل دقیق میزان جذب و دفع•

ارزیابی عملکرد کلیه و الکترولیت ها•

ب مهار بازجذمهار آنزیم کربنیک آنهیدراز در توبول های پروگزیمال    : کارکرد
دیورزسدیم همراه با بیکربنات و پتاسیم   دفع بیکربنات     

استازوالماید: سردسته 

سنگ های کلیوی–اسیدوز –هیپوکالمی : عارضه احتمالی

:احتیاطات

(احتیاط در بیماران دیابتی)افزایش غلظت گلوکوز خون و ادرار •

مصرف همراه با غذا و ترجیحا صبح ها•

غذایی پرپتاسیمرژیم •
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(Aldosterone Receptor Blocker)های نگه دارنده پتاسیم دیورتیک ( Thiazide Diuretics)دیورتیک های تیازیدی 

بمهار بازجذمهار اثر آلدسترون بر لوله های جمع کننده قشری کلیه       : کارکرد
دیورزو کاهش دفع پتاسیم        سدیم 

اسپیرینوالکتون: سردسته 

اختالالت درون ریز –سنگ های کلیوی -هیپرکالمی–AKI: عارضه احتمالی
(ناتوانی جنسی، ژنیکوماستی، اختالالت قاعدگی)

:احتیاطات

رژیم کم پتاسیم•

بررسی عالئم هیپرکالمی و کارکرد کلیه•

در لوله پیچیده دیستالNaمهار انتقال : کارکرد

هیدرو کلروتیازید: سردسته 

افزایش چربی سرم-هیپرگالیسمی–هیپوناترمی : عارضه احتمالی

:احتیاطات

رژیم پر پتاسیم•

مصرف همراه با غذا و ترجیحا اول صبح ها•

احتیاط در بیماران دیابتی•
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(Loop Diuretics)دیورتیک های لوپ 

یورزخیم شاخه صعودی قوس هنله          دضکلر در قسمت / پتاسیم / مهار بازجذب سدیم کلراید و سیستم هم انتقالی سدیم : کارکرد

(قرص آب)فورزماید : سردسته 

هیپومنیزیمی-عوارض شنوایی –هیپوکالمی : عارضه احتمالی

:احتیاطات

رژیم پر پتاسیم•

مصرف همراه با غذا و ترجیحا صبح ها•
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(Furosemide)فورزماید

:مکانیسم اثر 

ورم  بدن            کاهش حجم ادرار و مایعات دفعی افزایش 

oتاسیم را  این دارو در قسمت ابتدایی بخش باالرونده قوس هنله اثر می کند و بازجذب سدیم و کلر را مهار می سازد و دفع سدیم، آب، کلر و پ: اثر مدر
.افزایش می دهد

oبه علت اثرات دیورتیکی: اثر کاهنده فشار خون

:داروییاشکال 

میلی گرمی20و 40آمپول 

میلی گرمی40قرص 
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مصرف                        عوارض جانبی      موارد 

o ناشی از نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی وادم
بیماری کلیوی

o ادراری ناشی از نارسایی کلیویکم 

o کمکی در درمان بحران زیادی فشار خونداروی

oکم شدن سدیم، پتاسیم و منیزیم

oافزایش دفع کلسیم

oدر بیماران دارای پرفشاری خون این  )کاهش فشار خون
.(مورد درمان محسوب می شود

oسمیت کلیوی

oسمیت گوشی

oاختالالت گوارشی

oافزایش موقت غلظت کلسترول و تری گلیسیرید

oنقرسافزایش اوره خون و
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پارامترهای نیازمند مانیتورینگتداخالت دارویی               

o  کنترل جذب و دفع روزانه

oکنترل وزن روزانه

oکنترل فشار خون

o (سدیم پتاسیم و منیزیم) کنترل الکترولیت های سرم

oکنترل کارکرد کلیه

o سریع  در مصرف دوزهای باال یا تزریق)کنترل وضعیت شنوایی
(وریدی

o فوروزمایدمسمومیت ناشی از لیتیوم درمصرف هم زمان لیتیم بابروز

o،در افزایش اثرات ضدانعقادی داروهای ضدانعقاد مانند آسپیرین

(  اهمیت بالینی ندارد) صورت مصرف هم زمان با فوروزماید 
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آموزش به بیمار

حتی در صورت احساس بهبودی ادامه مصرف دارو -1

(احتمال ضروری بودن مصرف دارو تا پایان عمر)گوشزد کردن کنترل فشار خون توسط دارو  نه درمان آن به بیمار -2

معرفی رژیم غذایی حاوی پتاسیم باال و آموزش احتمال نیاز به مکمل های پتاسیم تحت نظر پزشک به علت اثرات دارو-3

ایستادههنگام ایستادن به مدت طوالنی، انجام فعالیت جسمانی یا در هوای گرم، به علت اثر کاهنده فشار خون در حالت احتیاط در -4

(در صورت مصرف دارو به صورت روزانه)شب منظور جلوگیری از تکرار ادرار در طول توصیه به مصرف دارو در صبح به -5

و جلوگیری از تماس بیش از حد با نور خورشیدفوروزماید حساسیت به نور با مصرف آموزش احتمال بروز -6

شورت با پزشک در صورت تغییرات شدید حجم ادرار م-7

( دارو با دیالیز برداشته نمی شود)عدم نیاز به دوز اضافه یا مصرف دارو بعد از دیالیز در بیماران دیالیزی -8

اهمیت نداشتن مصرف با یا بدون غذا در مورد داروی خوراکی-9
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-β)بتا بلوکرها . 2 Blocker                                                 )3 . آنژیوتانسیونمهار کننده آنزیم تبدیل کننده(Angiotensin Converting Enzyme(ACE Inhibitors)

:کارکرد

فشارخونعروق و کاهش انبساط مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین            

•Enalapril

•Lisinopril

•Ramipril

•Captopri

:کارکرد

قلب           ضربان قلب        کاهش بلوک گیرنده بتا یک در 
کاهش برون ده قلبی، حجم ضربهتقلیل انقباض میوکارد      
ای و فشار متوسط شریانی 

•Atenolol

•Carvedilol

•Labetalol 

•Metoprolol

•Propranolol

•Bisoprolol
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(CCB-Calcium Channel Blockers)بلوک کننده کانال کلسیم . 5(                    ARB -Angiotensin II Receptor Blocker)2بالک کننده رسپتور آنژیوتانسیون . 4

:کارکرد

از ذخایر سلولی         کاهش  Caبه داخل سلول و خروج Caمهار ورود 
الت سرعت هدایت سینوسی دهلیزی و دهلیزی بطنی         شل شدن عض

دیواره قلب و عضالت صاف عروق        کاهش فشار خون

•Amilodipin

•Nifidipin

•Diltiazem

•Verapamil

:کارکرد

ممانعت از اثر IIبالک کننده رسپتور آنژیوتانسین 
آنژیوتانسین  

•Losartan

• Valsartan
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(  α-Agonists)آلفاآگونیست ها . 7(              α-Blockers)آلفا بلوکر ها . 6

:کارکرد

در سیستم اعصاب مرکزی         کاهش  2فعال شدن گیرنده آلفا 
کاهش  خروجی سمپاتیک         کاهش مقاومت عروقی        

فشار خون 

•Clonidine

•Methyldop

:کارکرد

پیشگیری از انقباض ماهیچه های دیواره سرخرگ ها و وریدهای
اهش  کانبساط عروق   کوچک تحت تاثیر نوراپی نفرین      

فشارخون

•Perazosin

•Terazosin

•Tamsulosin

18



(  Adrenergic Neuron Blockers)بلوک کننده های پایانه عصبی آدرنرژیک . 9(                      Arterial Vasodilators)متسع کننده های عروق سرخرگی . 8

:کارکرد

کاهش بازده قلب        کاهش مقاومت عروق محیطی            
کاهش فشارخون   

•Reserpine

:کارکرد

شل کردن عضالت صاف جدار عروق         کاهش مقاومت 
محیطی          افت فشار خون

•Hydralazin

•Minoxidil
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اختالالت چربی
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آزمایشگاهی                        تاثیربیماری ها بر چربی خون     

شرایط موثر بر هیپرتری 
گلیسیریدمی

شرایط موثر بر هیپرکلسترولمی

آکرومگالی بی اشتهایی عصبی

الکلیسم کلستاز

سوختگی ها سندرم کوشینگ

نارسایی مزمن کلیه رشدکمبود هورمون

دیابت قندی هایپوتیروئیدی

بیماری های ذخیره گلیکوژن میلوماتوز

پانکراتیت سندرم نفروتیک

افزایش وزن بیماری های انسدادی کبد

LDLکلسترول

Mg/dl

تری گلیسیرید
Mg/dl

طبقه بندی

100> 150> نرمال/ مطلوب

129-100 - باالتر از مطلوب

159-130 159-150 حد باالی بوردرالین

189-160 499-200 باال

190< 500< خیلی باال
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تاثیر داروها بر چربی خون
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درمان در اختالالت چربی

های غیر داروییدرمان . 1

o شیوه زندگیتغییر

o های هوازیورزش

o وزنکنترل

o رژیم غذاییرعایت

درمانیدارو . 2
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درمان دارویی
استاتین ها

HMG-COAاتصال و مهار آنزیم : عملمکانیسم 

در  کاهش تشکیل کلسترول در کبد و کاهش میزان آن
.HDLو افزایش LDLخون، کاهش تری گلیسیرید و 

oاستاتین ها

o(فیبرات ها) مشتقات فیبریک اسید

o ازتیمیب(Ezetimibe)

o ین کلستیرام( :رزین ها)جداکننده های اسید صفراوی

oنیاسین

oاستانول و استرول های گیاهی

oروغن ماهی
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ها   انواع استاتین 

 اثر قدرت(Potency ) رزوواستاتین در کاهش
.  کلسترول دو برابر آتورواستاتین است

o آتورواستاتین

o رزوواستاتین

oفلوواستاتین

oلواستاتین

oپراواستاتین

oسیمواستاتین
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تداخالت و مراقبت هاها              جانبی استاتین عوارض 

oافزایش خطر رابدومیولیز مصرف همزمان با داروهای ضدقارچ

o   افزایش سطح پالسمایی دیگوکسین  در مصرف همزمان

o  افزایش اثرات داروهای ضدانعقاد خوراکی

o کنترل سطحLDLو کلسترول دو هفته بعد از شروع درمان

o هفته بعد از شروع12تا 6آزمایشات کبدی کنترل

o به بیمار برای رعایت رژیم غذایی، انجام ورزش و قطعآموزش
مصرف سیگار

oعوارض گوارشی

o تال  عدم مصرف در بیماران مب)باال رفتن آنزیم های کبدی

(به هپاتیت با درگیری شدید کبد

o میوزیت و رابدومیولیز–میالژی –میوپاتی
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(فیبرات ها) مشتقات فیبریک اسید
. شوندمی  HDLها باعث کاهش تری گلیسیرید و در برخی موارد افزایش سطح فیبرات -

:فیبرات هاى موجود عبارتند از 

o (  میلی گرمی450و 300کپسول )جم فیبروزیل

oفنوفیبرات

oکلوفیبرات
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کورتیکواستروئیدها

o از غدد آدرنال استترشح شده یک هورمون کورتیزول  .

o در واقع آنالوگ سنتتیک  کورتیکواستروئیدها

.  هستند( ولکورتیز)بدن یعنی گلوکوکورتیکوئید طبیعی 

o نده  سرکوب کنداروها با دو مکانیسم ضدالتهابی و این

.دمی شوناستفاده بیماری ها سیستم ایمنی در درمان 

اشکال دارویی

میلی گرمی 40و ( سولومدرول)میلی گرمی500آمپول : متیل پردنیزولون. 1
(دپومدرول)

(پردنیزولون فورت) میلی گرمی50و5قرص های : پردنیزولون . 2

میلی گرمی100آمپول : هیدروکورتیزون. 3
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عوارض جانبیموارد مصرف                    
oعوارض گوارشی

oبثورات جلدی

oپوکی استخوان

oافزایش فشار خون و قند خون

oواکنشهای آلرژیک

oعفونتهای موضعی یا سیستمیک

oسندرم کوشینگ

oزخم یا خارش در محل تزریق

oعالئم التهاب و تاخیر در بهبود زخمها

oافزایش وزن سریع

o اختالالت قاعدگی در زنان

oسندرم نفروتیک

oلوپوس

o انواع گلومرولونفریت ها وAIN

oپیوند

oآسم

oآرتریت

oنارسایی آدرنال

oمشکالت پوستی

o  حساسیت شدید
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تداخالت دارویی

طع  حتما نیاز به قکورتیکواستروئیدها 
.ندشوداشته و یکباره قطع نمی تدریجی 

oدر مصرف همزمان باNSAIDs،عوارض گوارشی دارو تشدید می یابد.

oپی،کاربنی سیلین،آمفوترسین بیدر صورت مصرف همزمان پردنیزولون با

.ددبیمار دچار هیپوکالمی شدید می گرداروهای مدریاتی کارسیلین،پراسیلین

oهای  گلیکوزیدهیپوکالمی ایجاد شده توسط توسط این دارو خطر بروز مسمومیت با

.را افزایش می دهدقلبی

oونداروهای خوراکی کاهنده قند خیاانسولیندر طول درمان با پردنیزولون نیاز به ،

.افزایش می یابد
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آموزش به بیمار
:صورتی که هر یک از عالئم زیر در شما بروز کرد با پزشک خود تماس بگیریددر 

o تورم، افزایش وزن سریع(حتی با وضعیت خفیف)نفس تنگی ،

oپوست یا هر زخمی که نمی تواند درمان شودقرمزی ، کبودی

o شدید، تغییر در رفتار، شخصیت و افکار غیر معمولافسردگی

o خونی یا قیری، سرفه خونی یا استفراغی که به رنگ قهوه ای به نظر می رسدمدفوع

o شدید در قسمت فوقانی معده که به پشت شما گسترش یابددرد

o تهوع و استفراغ شدیدحالت

oتشنج

o تشنگی و یا ادرار کردن، بی حسی یا سوزن سوزن شدنافزایش عضالت پا، یبوست، ضربان قلب نامنظم، گرفتگی
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احتیاطات

o نوشیدن الکل یا نوشیدنی های الکلی در هنگام مصرف این دارواجتناب از.

o بیمار و مبتال به عفونتافراداز بودن در نزدیکی اجتناب

o سرخکان یا موارد مبتالی به بیماری آبله مرغدر صورت مواجه با ( پروفیالکسی )به پزشک برای درمان پیش گیرانه مراجعه

oآبله سرخک، اوریون، سرخجه، روتا ویروس ، حصبه، تب زرد: تماس با پزشک در صورت نیاز به تزریق واکسن زنده مانند ،

.آنفوالنزا، و واکسن (زونا)مرغان، زوستر 
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(Cyclophosphamide)سیکلوفسفامید 
اشکال دارویی

o (میلی گرمی50و 25قرص های )خوراکی

میلی گرم در روز200تا 50مقدار مصرف از -

نباید نصف شود -

o (میلی گرمی1000و 500، 200)تزریقی

داخل عضالنی، داخل صفاقی و داخل فضای جنب: سایر مصارف

:طبقه بندی فارماکولوژیک

آلکیله کننده، نیتروژن موستاردترکیب -

:طبقه بندی درمانی

نئوپالسم، درمان بیماری های خود ایمنیضد -

:نام تجاری

(Endoxan)اندوکسان -

:محلول های داخل وریدی سازگار

D5W, LR, NS, HS
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تداخالت داروییدرمانی                        کاربرد 

o مانند کاربامازپین و فنی توئین  (: صرع)ضدتشنج داروهای

oمانند وراپامیل و دیلتیازم: داروهای قلبی و ضدفشارخون

oمانند کتاکونازول ، وریکونازول و پوسی کونازول  : داروهای ضد قارچ

oمانند افاویرنز، ریتوناویر و نویراپین  : داروهای ضد بیماری ایدز

oین،  مانند ریفامپیسین، سیپروفلوکساس: آنتی بیوتیک های دیگر
کالریترومایسین ، اریترومایسین  

oوارفارین  : داروی ضد انعقاد

o فلج اطفال خوراکی: های حاوی ویروس زندهواکسن

o یک،  های التهابی مانند لوپوس، سندرم نفروتبیماری
میوزیت ها، اسکلرودرمی و واسکولیت ها مانند  

گرانولوماتوز، وگنر، بیماری بهجت

o  بعضی سرطان ها

oید  درمان عوارض شدید خارج مفصلی آرتریت روماتوئ
مانند عوارض ریوی و چشمی

چندهفته: شروع اثر دارو 

چند ماه: حداکثر اثر دارو
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عوارض جانبی
oتهوع و استفراغ

oبرگشت پذیر: ریزش مو

oزخم دهان و ضایعات پوستی

oکاهش تعداد گلبول های سفید خون و پالکت ها  : عوارض خونی

o( آبله مرغان و زونا)بویژه عفونت های مربوط به ویروس هرپس زوستر : عفونت ها

o التهاب مثانهcystitis) :)هماچوری

oمثانه، پوست و غدد لنفاوی  : سرطان ها

oسال33سن بیشتر از -:     باروری

مقادیر زیاد دارو در طوالنی مدت-

ماه بعد از قطع سیکلوفسفامید در مردان و زنان6وش های مطمئن جلوگیری از باروری تا توصیه به ذخیره اسپرم و تخمک و ر

ممنوعیت شیردهی در خانم ها

35



توجهات پرستاری در آماده سازی دارو

o فرآوردهکردن و همچنین تجویز رقیق سازی،، ماسک و گان محافظ در حین آماده دستکش، عینکاز استفاده

o داروزمان آماده سازی در از هود استفاده

o در هنگام آماده کردن داروها... اجتناب از تماس دست با دهان و چشم  و نیز خوردن ، نوشیدن ، سیگار کشیدن ، آدامس جویدن و

o تماس با دارو  صورت در ( آب فراوان)و مخاط ( آب و صابون)شستشوی پوست

o و سوزاندن با  ( دستکشاز جمله)وسایل و مواد یکبار مصرف مورد استفاده در آماده سازی، رقیق کردن و همچنین تجویز فرآورده جداسازی تمامی
(  تربیش یا 1000℃)باال حرارتاستفاده از 

o داروشدن کامل تکان دادن ویال به منظورحل

o ( دقیقه15مدت به 70-80℃دمایگرم کردن تا مانند )دارو تسهیل در انحالل عدم استفاده از حرارت جهت

o حرکت نگه داشتن ویال به مدت چند دقیقه در صورت حل نشدن به صورت کامل  و بی ثابت
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نکات مورد توجه در نگهداری دارو
o 25℃مساوی دمای کمتر یا در های باز نشده نگهداری ویال

o 30℃دمای تامختصر عدم تاثیر مخرب در تماس

o باالتر  یا و 30℃دمای طوالنی مدت با ذوب شدن دارو در تماس

o (یالقابل مشاهده در وصورت یک فاز مجزا و یا قطراتی به زرد متمایل به شفاف یا ویسکوز محلولی )ذوب شده عدم استفاده از فرآورده

o طی در ترتیبفرآورده توسط رقیق کننده های فاقد ماده محافظ به رقیق شده و سپس محلول آماده سازی یا آماده سازی محلول استفاده از
و یخچال  شده اتاق در صورت نگهداری در دمای کنترل روز 6و ساعت6

 رل  کنتمحلول آماده سازی و سپس رقیق شده فرآورده توسط رقیق کننده های حاوی ماده محافظ در دمای سازی یا محلول آماده پایداری
.روز می باشد6ساعت و 24اتاق و یخچال به ترتیب شده 
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نکات مورد توجه در تزریق دارو

o 250رقیق کردن محلول آماده سازی شده با استفاده از ml از سرمDW5%  ،NS  یا سایر محلول های داخل وریدی سازگار به منظور کاهش احتمال بروز واکنش های
ناخواسته

o آبتوجه به هایپوتونیک بودن محلول آماده سازی شده فرآورده توسط عدم تزریق دارو به صورت مستقیم با

o از نشت دارو از رگ به بافت های مجاور با توجه به ایجاد سلولیت شدید و نکروز بافتی  اجتناب

o جریان خون یا لنف  با اشکال در هایی ورید اندام وریدهای اطراف مفاصل و یا عدم استفاده از

:عالئم قابل مشاهده در صورت نشت دارو

o تزریقزخم در محل ایجاد و تغییر رنگ محل به آبی ، تورم، قرمزی،خارش، درد،سوزشاحساس

:اقدام

oقطع سریع انفوزیون و تجویز از طریق یک ورید دیگر

o یخ و اطالع به پزشکهای نگاه داشتن محل تزریق با استفاده از کیسهسرد
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مدت زمان مناسب جهت تزریق

:داخل وریدی مستقیم

در آن جریان داردNSیا  DW5%از طریق لوله یا سه راهی که انفوزیون

o بیشتردقیقه و یا مدت زمان 15: آنکسری از میلی گرم یا 100دوزهای

o دقیقه20-30: گرم2میلی گرم تا 500دوزهای

.ساعت تجویز گردد1-24فرآورده می تواند به صورت انفوزیون متناوب یا مداوم در طی : انفوزیون
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مراقبت های پرستاری

o پرستار کنترل دستور پزشک توسط دو

o (امکان ناباروری)دارو آگاهانه از بیمار با تاکید بر عوارض توجه به اخذ رضایت

o (  ادرارو ) از تماس با ترشحات و مایعات بدن مددجویان اجتناب کارکنان ...

o جداگانهشستشوی لباس ها و ملحفه های مددجو در رختشویخانه به طور اطمینان از

o شیردهپرستاری باردار و احتیاط بیشترکارکنان

o یدن سیفونسرویس بهداشتی جداگانه و توصیه به کش( / در صورت سونداژ بودن بیمار) شیمیایی توسط کمک بهیار در زباله و دفع آن ادراری تعویض کیسه
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آموزش به بیمار

oپزشکنظرطبقهفته5تا4هرگلبولیشمارشوخونآزمایشانجام

oنحیدرتبیاوعفونت،نفستنگی،لثهازخونریزی،دماغخون،جلدیزیرهایخونریزی،دهانزخمایجادصورتدرپزشکبهمراجعه

سیکلوفسفامایدمصرف

oدارومصرفزماندرزوناومرغانآبلهبهمبتالبیمارانباتماسازاجتناب

o(مثانهدیوارهالتهاب)داروعارضهعلتبه(روزدرآبلیوان10تا8حدود)زیادمایعاتمصرفبهتوصیه

oخوابازقبلوشبجایبهصبحدرهاقرصمصرفبهتوصیه

oجویدنوکردننصفشکستن،بدونهاقرصمصرف
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(Rituximab)ریتوکسیماب  

اشکال دارویی 

o تزریقی  محلول

میلی لیتر  10میلی گرم در 100-

میلی لیتر50میلی گرم در 500-

:طبقه بندی فارماکولوژیک

CD20بادی مونوکلونال نوترکیب ضد آنتی -

:طبقه بندی درمانی

نئوپالسم، ضد روماتیسمضد -

:نام تجاری

Mabthera, Rituxiver, Zytux, Reditux

:محلول های داخل وریدی سازگار

N/S–DW5%
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جانبیعوارض کاربرد درمانی                        
oتب و لرز

o تهوع، بی اشتهایی و اسهال

o پنهبرونکواسپاسم،دیس

o عفونت

oاضطراب و سردردآژیتاسیون ،

oبرادی کاردی ، درد قفسه سینه، هایپوتانسیون

o پوستی مشکالت

o فعال شدن بیماری هپاتیتB (   کنترل بیمار از نظر
(Bویروس هپاتیت 

o در ترکیب با غیر هوچکینیلنفومCVP

o لنفوم هوچکینی  در ترکیب باCHOP

oلوسمی

oروماتیسم مفصلی

oام اس

oپیوند کلیه

:مکانیسم عمل

کهCD20ژنآنتیبهاتصالباکهاستکلونالمونوبادیآنتیدارواین
سلولیمرگموجباستگرفتهقرارBهایلنفوسیتسطحرویبر

.شودمیBهایلنفوسیت
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نکات مورد توجه در نگهداری

o یخ زدگی  تماس با نور مستقیم آفتاب و و اجتناب از های باز نشده فرآورده در یخچال نگهداری ویال

o اتاق  ساعت دیگر در دمای کنترل شده 12مدت و به 8-2℃یخچالدر ساعت 24برای رقیق شده ریتوکسیماب پایدار ماندن محلول

(  ترجیحا نگهداری در یخچال)

o استفاده نکرده و باقیمانده فرآورده موجود در ویال  دور ریختن قسمت

o (دور ریختن در صورت تغییر) تجویز از قبل لحاظ وجود ذره و هم چنین تغییر رنگ احتمالیاز محلول بررسی
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کردنرقیق نکات مورد توجه در 

o میلی گرم در میلی لیتر1-4غلظت نهایی  تا تک دوز فرآورده رقیق کردن هر

o طور کامل  تا حل شدن به حاوی محلول داخل وریدی به آرامی واژگون کردن ظرف

oتکان ندادن فراورده جهت سرعت بخشیدن به حل شدن
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اصول انفوزیون دارو

o (  محیطیمرکزی یا رگ )صورت انفوزیون تجویز فقط به

o و یا داخل وریدی مستقیم یا زیرجلدی  اجتناب از تجویز دارو به صورت بولوس

o آنطور همزمان از طریق یک مسیر داخل وریدی مشترک با به یا و ظرف مخصوص انفوزیون به گونه دارویی اضافه نکردن هیچ

:تجویزفرآوردهوابسته به انفوزیون در طی ویا های ازدیاد حساسیتی واکنش 

معمول بوده -

سرعت انفوزیونپیش درمانی و یا کاهش با انجام : پیشگیری و کنترل -

:در حین انفوزیون فراوردهصورت بروز آریتمی های جدی یا تهدید کننده حیات، در 

توقف تزریق و اجتناب از تجویز دوباره-
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نخستانفوزیون 
o رعت کاهش س: هرگونه احساس ناراحتی یا واکنش ناخواسته در بیمار بروز

انفوزیون 

o رطرف  تا ب( برونکواسپاسم، هایپوتنشن)شدید بودن واکنش ناخواسته

:شدن کامل عالئم

یمار به قطع انفوزیون  و شروع با نصف سرعت قبلی پس از برطرف شدن عالئم ب-

طور کامل

o ساعت می باشد4مدت زمان انفوزیون برای اولین انفوزیون حداقل.

o چک . )مکرر فشارخون در طی انفوزیون نخستین دوز ضروری استمانیتورینگ

(دقیقه30ساعت اول و سپس هر 1دقیقه برای 15فشارخون هر 

:  سرعت انفوزیون

o50میلی گرم در ساعت

o میلی 400میلی گرم افزایش یابد تا به 50دقیقه 30سپس هر
.گرم در ساعت برسد
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انفوزیون های بعدی

o ق با  صورتی که بیمار انفوزیون نوبت اول را تحمل نکرد، مطابدر

.  دستورالعمل مربوط به انفوزیون نوبت نخست عمل گردد

o ه در  صورت عدم بروز هرگونه احساس ناراحتی یا واکنش ناخواستدر

:طی انفوزیون نوبت اول

میلی گرم در ساعت و افزایش آن به آرامی تا  100شروع با سرعت -

میلی گرم در ساعت400حداکثر 

o ساعت3: مدت زمان انفوزیون برای انفوزیون های بعدیحداقل

:سرعت انفوزیون

o100میلی گرم در ساعت

o ه میلی گرم افزایش یابد تا ب100دقیقه 30سپس هر
.میلی گرم در ساعت برسد400
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(Premedication)پیش درمانی 

:انفوزیونجلوگیری از بروز عوارض جانبی ناشی از برای 

o دقیقه قبل از شروع انفوزیون دارو30-60تجویز پیش درمانی

o1000-650میلی گرم استامینوفن

o100-50 یا آمپول کلرفنیرامینمیلی گرم هیدرامین هیدروکلرید

o100 مانند ها میلی گرم پردنیزولون یا معادل آن از سایر استروئید ها به صورت وریدی در برخی اندیکاسیونRA)، ،پمفیگوس ولگاریسGPA ،
(MPA

o ریتوکسیمابصورت بروز لرز در حین انفوزیون میلی گرم پتدین به صورت وریدی در 12.5–25تزریق
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مراقبت های پرستاری

o طبق نظر ساعت قبل از انفوزیون 12قطع داروها )فشارخون بیمار کنترل دقیق فشارخون  و توجه به داروهای

(پزشک

o واستروئیدها صورت بروز عوارض، انفوزیون را قطع و طبق نظر پزشک از اپی نفرین، دیفن هیدرامین و کورتیکدر

.بعد از بهبودی عالئم، انفوزیون با نصف سرعت قبلی شروع شود. استفاده شود

o دارو توجه به بروز آریتمی و قطع

o منظم و متناوب چکCBC

o و مشورت با پزشک ( به خصوص واکسن زنده)تزریق واکسن آموزش عدم

o دارواز این آسیب به جنین در دوران بارداری با استفاده
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(Iron Sucros)آیرون سوکروز 

اشکال دارویی

به رنگ فاقد ماده محافظ، حاوی کمپلکس فریک هیدروکسید با سوکروزمحلول 
و کمی ویسکوزتیره قهوه ای 

:اشکال تزریقی

o میلی لیتری10و  5ویال ها و آمپول های تک دوزی

o 1هر ml 20حاوی mg 10و 5ویال ها یا آمپول های تک دوزی )آهن عنصری
(میلی گرم آهن عنصری200و 100میلی لیتری به ترتیب حاوی 

:طبقه بندی فارماکولوژیک

تزریقی آهننمک -

:طبقه بندی درمانی

آهن، ضد کم خونیمکمل -

:نام تجاری

Venofer, Hematofer, Ferrovin, Fermed

:محلول داخل وریدی سازگار با فرآورده

NS
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نکات مورد توجه در نگهداری 

o (25℃کمتر از)کنترل شده اتاق در دمای باز نشده نگهداری ظروف

o زدگییخ و با نور مستقیم آفتاب جلوگیری تماس

o یخچال از نظر فیزیکوشیمیاییدرساعت در دمای کنترل شده اتاق یا 48رقیق شده فرآورده تا پایدار ماندن محلول

o استفاده نکرده و باقیمانده فرآورده موجود در ویال  دورریختن قسمت

o وریدی  تغذیههیچ گونه دارو و محلول مخلوط نکردن با

o سوکروزحین تجویز آیرون در انفوزیون محلول های داخل وریدی توقف
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داروانفوزیون کردن                                      رقیق 
ل نیاز به انجام تست حساسیت و تزریق دوز آزمایشی قبل از تجویز داخعدم -

وریدی

تجویز فراورده از طریق مسیر دیالیز امکان -

:  داخل وریدی مستقیم

o 2-5به آهستگی در طی ( میلی گرم100–200)تک دوز رقیق نشده فرآورده
دقیقه  

o اجتناب از تجویز سریع فرآورده به صورت داخل وریدی مستقیم

:  انفوزیون متناوب

o میلی  100میلی گرم در 100انفوزیون محلول رقیق شده فرآورده با غلظت های
15میلی لیتر در طی حداقل 250میلی گرم در 300–400–500لیتر و 
ساعت  3.5-4ساعت و 2.5ساعت، 1.5دقیقه، 

oکاهش سرعت انفوزیون در صورت بروز هایپوتنشن به دنبال تزریق دارو

oفرآورده می تواند به صورت رقیق نشده داده شود

o میلی لیتر سرم 100حداکثر با : میلی گرم ابتدا100دوزNS

o میلی  500-400-300)میلی گرم100دوزهای باالتر از

NSمیلی لیتر سرم 250حداکثر با (: گرم

o عدم استفاده ازDW5% تشدید درد در )جهت رقیق کردن

(بروز التهاب رگ، محل تزریق
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(Ganciclovir)سیکلوویرگان 
:طبقه بندی فارماکولوژیک

پورین صناعینوکلئوزید -

:طبقه بندی درمانی

ضد ویروس-

:نام تجاری

Cymevene,Tamovir

:اشکال تزریقی

mg 500حاوی پودر لیوفیلیزه ویال -

:محلول های داخل وریدی سازگار

DW5%, LR, NS,R
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کردنرقیق نکات مورد توجه در 

o در زیر یک هود با جریان هوای مستقیم  فرآورده سازی آماده

o قلیایی باالیی محرک بودن فرآورده و خاصیت توجه به با تماس مستقیم پوست و یا مخاطاجتناب ازPH)  11حدود)

o فرآوردهآماده سازی، رقیق کردن و همچنین تجویز الزام استفاده از دستکش درحین این رو، توصیه می شود که از

o آبمخاط با مقادیر فراوان و آب و صابون با محل تماس پوست مخاط   شستشوی بالفاصله صورت تماس فرآورده با پوست یا در

55



نکات مورد توجه درآماده سازی و تزریق

o (  میلی گرم در میلی لیتر50محلول آماده سازی شده غلظت )میلی لیتر آب مقطر 10میلی گرمی با استفاده از 500آماده سازی هر ویال

o  تکان دادن ویال به منظور حل شدن کامل فرآورده

o 10تا غلظت حداکثر ( میلی لیتر100به طور معمول )میلی لیتر50–250استفاده از با آماده سازی شده، تزریق دوز مورد نیاز فرآورده

میلی گرم در میلی لیتر

o میلی گرم در میلی لیتر10از محلول های رقیق شده فرآورده با غلظت بیش از عدم استفاده
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نگهداریشرایط 

o 40℃دمای باالتر از و محافظت از دمای کنترل شده اتاق در باز نشده فرآورده نگهداری ویال

o ساعت در دمای کنترل شده اتاق  12آماده سازی شده فرآورده تا پایداری محلول

:نداردفرآورده آماده سازی شده در یخچال اتفاق نظر وجود با نگهداری ارتباط در 

رسوبامکان تشکیل به دلیل سازندگان فرآورده گان سیکلوویر در یخچال طبق نظر محلول آماده سازی شده عدم نگهداری -

دریخچال  روز 60مدت میلی گرم در میلی لیتر به 50آماده سازی شده فرآورده با غلظت پایدار ماندن محلول : یک مطالعه یافته های -

oمنظور جلوگیری از بروز و یا گسترش هرگونه  به ساعت24محلول آماده سازی و سپس رقیق شده گان سیکلوویر در طی حداکثر استفاده از
احتمالیآلودگی میکروبی 

o تجویز و عدم استفاده در صورت تغییرفرآورده از لحاظ وجود هرگونه ذره و یا تغییر رنگ احتمالی قبل از بررسی
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مراقبت پرستاری
o حرک توجه به متزریق فراوره از طریق ورید های مناسب با جریان خون کافی جهت توزیع سریع در بدن با

بودن فرآورده، احتمال بروز التهاب رگ و یا درد در محل تزریق  

o تجویز فرآورده به صورت داخل وریدی مستقیم  اجتناب از

o از  توصیه به استفاده )ساعت انفوزیون 1و به آرامی در طی به یک سرعت دوز گان سیکلوویر انفوزیون تک
(میلی لیتر1قطره معادل 60پمپ انفوزیونی با میکرودریپ 

o ورت در صبه محدوده فرادرمانی و متعاقب آن، بروز سمیت سیکلوویر رسیدن سطح پالسمایی گان امکان
سرعت باالی تجویز

o باالی  ی خاصیت قلیایتوجه به با به صورت داخل عضالنی و همچنین زیرپوستی اجتناب از تزریق
تزریقتحریک شدید بافت های محل فرآورده و امکان بروز 
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Anti-Thymocyte Globulin (Thymoglobulin)

:طبقه بندی فارماکولوژیک

پلی کلونالایمونوگلوبولین -

:طبقه بندی درمانی

کننده سیستم ایمنیسرکوب -

:اشکال تزریقی

به صورت پودر لیوفیلیزه مخصوص آماده سازی-( Rabbit)خرگوشی نوع -
میلی لیتر به عنوان رقیق5میلی گرم همراه با یک ویال آب مقطر 25در ویال 
کننده  

:محلول های داخل وریدی سازگار

Dw5%, NS
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نگهداریشرایط 

o با نور و همچنین یخ زدگی  و محافظت از تماس باز نشده فرآورده در یخچال نگهداری ویال

o شدهساعت در دمای کنترل 24سازی شده از لحاظ فیزیکی و شیمیایی به مدت پایدار ماندن محلول آماده

o محافظیماده طبق توصیه سازنده فرآورده و به علت نداشتن  هرگونه  :

ساعت  4در طی حداکثر ( خرگوشی)تایموگلوبولین استفاده از محلول آماده سازی شده -

قسمت استفاده نکردهدور ریختن -

o رقیق شدهآماده سازی و استفاده بالفاصله محلول
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کردن دارورقیق نکات مورد توجه در 

o درپوش  تمیز کردن سطح فوقانیو ویال ، برداشتن سرپوش پودر لیوفیلیزه و هم چنین رقیق کننده تا دمای اتاق گرم گرم کردن ویال حاوی
پنبه آغشته به الکل یا یک ترکیب ضد عفونی کننده دیگر قبل از آماده سازیالستیکی استفاده از 

o شفاف و بدون کدورت  شده          آماده سازی محلول

o محلول صورت مشاهده ذره در چرخاندن آرام ویال تا زمان حل شدن تمام ذرات در

o به طور  رقیق شده نهایی محلول حجم )سازگار محلول های داخل وریدی میلی لیتر از 50شده به هر ویال آماده سازی اضافه کردن محتویات
(میلی لیتر50–500معمول در محدوده 

o تجویزاز نوبت قبل 1-2واژگون کردن ظرف حاوی محلول رقیق شده
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دارونکات مورد توجه درتجویز

o 0.22مسیر بایستی از طریق مسیر داخل وریدی مجهز به فیلتر در تجویز فرآورده μm

o ساعت  4در طی حداقل دوزهای بعدی و ساعت 6در طی حداقل روزانه تایموگلوبولین دوز اولین انفوزیون

o در صورتاحتمال بروز واکنش های ناخواسته نظیر تب و لرز کاهش:

پیشنهاد شده  سرعتمطابق با تجویز فرآورده -

(premedication)پیش درمانی-
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Albumin (Human)آلبومین 

:گروه درمانی

افزایش دهنده سطح پالسما-

:  مکانیسم

.دبا افزایش حجم پالسما یا سطوح آلبومین سرم عمل می کنوباشدتغلیظ شده پروتئینهای پالسما از خون انسان می انسانیآلبومین -

:اشکال دارویی

%20و % 5فرم تزریقی در ویال های -

:موارد مصرف

شوک، هیپوپروتئینمی، سوختگی ها، هیپربیلی روبینمی-

:سرعت تجویز

oمیلی لیتر در دقیقه5–10حداکثر با سرعت%5محلول

oدقیقهمیلی لیتر در 2-3حداکثر با سرعت%20محلول

:محلول های داخل وریدی سازگار

NS  وDW5%
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عوارض جانبی                توجهات پرستاری
o معلقذرات کدر یا حاوی آلبومینمصرف محلولاجتناب از

oنگهداری در دمای اتاق و اجتناب از یخ زدگی

o آب مقطر  اجتناب از رقیق کردن محلول آلبومین با

o و تنفسفشار خوننبض،، ضربان قلبکنترل دقیق

o ساعت و دور ریختن باقی مانده آن  4استفاده از ویال باز شده حداکثر تا
(فاقد ماده محافظ)

o میزان مصرف مایعات و وضعیت دفعی بیمار، میزان : مانیتورینگ
هموگلوبین، پروتئین و الکترولیت ها ی سرم و اطالع به پزشک

oسردرد

o ن ،  ، هیپوتانسیون ، افزایش حجم مایعات بدهیپرتانسیون
آنمی،تاکیکاردی ، برافروختگی ، ریویادم

o راشکهیر ،

o، ترشح بزاق،افزایش استفراغتهوع

o دیس پنهدرد پشت،تغییرات تنفس، لرز ،تب ،
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