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 نام های تجاری و اشکال دارویی

 100 رم دی بی-گرم میلی 100 آر دی بی رمدسیویر لئوفلیزه پودر

 

 

 

 موارد مصرف

 .است شده تائید 19 کووید درمان برای FDA توسط که باشد می جدید ویروس ضد داروی یک رمدسیویر

 در بستری درصد9۴ از کمتر خون اکسیژن اشباع سطح با بزرگساالن و اطفال در حاضر حال در دارو این

 است استفاده قابل بیمارستان

 .باشد می mg 100 میزان به لیوفیلیزه پودر حاوی ویال شكل به دارو این

 شوند نگهداری گراد سانتی درجه ٣0 زیر دمای در باید سازی آماده از قبل دارو این های ویال

 

 نحوه آماده سازی

 آب مقطر به ویال اضافه می شود. ml 19.برای هر یک عدد ویال ابتدا  1

 ثانیه تكان داده شود. ٣0فاصله باید برای الب . ٢

 دقیقه اجازه میدیم تا محتویات ته نشین شود. ٣-٢.برای  ٣

 .باید یک محلول شفاف و بدون هیچ پارتیكلی حاصل شود. ۴

دقیقه فرصت  ٣-٢ثانیه شیک می شود و  ٣0نشده باشد مجدد .در صورتیكه محتویات ویال به خوبی حل  ٥

 استراحت داده می شود. اینكار تا زمان ایجاد محلول شفاف و بدون پارتیكل ادامه می یابد.



 خواهد بود.٢0ml/mg 100سی سی آب مقطر محلول حاصل  19.بعد از اضافه کردن  ٦

دمای اتاق و  ساعت در ۴تجویز، می توان حداکثر * این محلول آماده سازی شده را قبل از رقیق سازی و 

 نگه داری کرد. (سانتی گراد ٨-٢)ساعت در یخچال  ٢۴یا

 

 سازی رقیق نحوه

 %می باشد. 9.0.بر طبق جدول ، سرم سازگار با این دارو نرمال سالین  1

دقیقه انفوزیون  1٢0-٣0میلی لیتر نرمال سالین باید رقیق شود و سپس برای مدت  ٢٥0.هر ویال با  ٢

 گردد.

 نرمال سالین فالش شود. ml 30.بعد از اتمام هر انفوزیون باید  ٣

 ** هر چه مدت انفوزیون بیشتر باشد احتمال ایجاد واکنش های حساسیتی کمتر خواهد بود.

 

 دارویي تتداخال

با  دارو سازگاری نهات فعال. کرد تزریق الین یک از و همزمان نباید دیگری تزریقی داروی هیچ با دارو این. 1

 .است شده مشخص سالین نرمال

 .است نامشخص هنوز داروها سایر با تداخالت. ٢

زایش اف به منجر.. . وراپامیل، دیلتیازم، آمیودارون، مانند Pgp مهارکننده داروهای با دارو این تجویز. ٣

استفاده  Dig از ترجیحا AF کنترل به نیاز صورت در. گردد می کبدی های آنزیم شدید رایز و دارو غلظت

 .شود

 

 جانبي عوارض

 .است نشده گزارش تاکنون که ناخواسته و جدی جانبی عوارض 19کووید درمان در

 (:نامشخص درصد) عوارض سایر

 یویکل حاد نارسایی،  لرزش و تعریق افزایش استفراغ، تهوع، فشارخون، افت،  خون قند افزایش

 



) Favipiravir فاویپیراویر( 

 

 

 و اشکال دارویي تجاری های نام

 گرم میلی ٢00 فاویپیراویر قرص

 گرم میلی ٢00 سایتووکس قرص

 

 موارد مصرف

 .دارد قرار مطالعه تحت ،COVID-19 درمان منظور به حاضر حال در که است دارویی فاویپراویر

 .است نگردیده تایید دارو این ایمنی و اثرگذاری کنون تا

 در آن برای مشخصی درمانی ی دوره و دوز کنون تا اما است گردیده تولید خوراکی قرص بصورت دارو این

 .باشد می محدود بسیار آن مورد در اطالعات و است نشده گرفته نظر

 

  دارویي داخالتت

 .باشد می CYP2C8 ضعیف مهارکننده دارو این

 .است نشده مشخص توجهی قابل تداخل(:پرهیز) Xرده تداخالت

 شده( ضعیف زنده) آنفلونزا ویروس واکسن:فاویپیراویر توسط داروها اثرات کاهش

 .است نشده مشخص توجهی قابل تداخل:داروها توسط فاویپیراویر اثرات کاهش

 رپاگلینید پیرازینامید،:فاویپیراویر توسط داروها اثرات افزایش

 است نشده مشخص توجهی قابل تداخل:داروها توسط فاویپیراویر اثرات افزایش

 



 جانبي عوارض

 .دارد قرار مطالعه تحت ،COVID-19 درمان منظور به حاضر حال در

 (:نامشخص درصد) عوارض سایر

 استفراغ تهوع، اسهال، اشتها، کاهش: گوارشی

 خون اسید اوریک افزایش: متابولیسم و ریز درون غدد

 ها نوتروفیل کاهش: انكولوژی و هماتولوژی

 آمینازها ترانس سرمی سطح افزایش کبدی، آسیب: کبدی

 

 

 

Ritonavir )ریتوناویر( 

 

 

 و اشکال دارویي نام های تجاری

   norvir 
 میلی گرم 100کپسول

 

 مصرف موارد

 سه حداقل)  گردد استفاده ایدز ضد رژیم در کمكی داروی عنوان به بایستی همیشه ،HIV عفونت درمان 

 پروتئاز های کننده مهار سایر فارماکوکینتیک های ویژگی کننده تقویت عنوان به چنین هم(.  دارویی

 .شود می استفاده



  اثر مکانیسم

 های ساز پیش شكست مهار و پروتئاز HIV-1 فعال جایگاه مهار با) غیرعفونی و نابالغ ویروسی ذرات تولید

  HIVزایی عفونت برای عملكردی های پروتئین به Gag-Pol پروتئین پلی

 پروتئاز مهارکننده های دارو سایر سطح کننده تقویت

 

 رده سني

 بزرگساالن و کودکان 

 

 مصرف منع

 فرموالسیون ترکیبات سایر یا ریتوناویر به شدید حساسیت

 مانند دارد CYP3A4 به شدیدی وابستگی ها آن متابولیسم که داروهایی با همزمان مصرف

alfuzosin, amiodarone, astemizole or terfenadine, cisapride, ergot 

alkaloids, flecainide, midazolam, pimozide, propafenone, quinidine, 

triazolam, voriconazole 

 

 جانبي عوارض

 (:>10%) شایع عوارض

 گرگرفتگی: عروقی قلبی

 سرگیجه خستگی، اندام، رفتگی خواب: مرکزی اعصاب سیستم

 خارش پوستی، راش: پوستی

 خون گلیسیرید تری افزایش خون، کلسترول افزایش: متابولیسم و ریز درون غدد

 هاضمه سوء چشایی، اختالل شكمی، درد استفراغ، تهوع، اسهال،: گوارشی

 ترانسفراز گلوتامیل گاما افزایش: کبدی



 راتینک افزایش ضعف، ،(مفاصل درد و کمردرد) ها استخوان و عضالت درد: اسكلتی و عضالنی عصبی،

 فسفوکیناز

 گلو و دهان درد سرفه،: تنفسی

 (:٢-10%) شایع نسبتا عوارض

 عروقی گشادی سنكوپ، خون، فشار افزایش ،(محیطی ادم) ادم:عروقی قلبی

 ی،خواب بی آلودگی، خواب توجه، اختالل گیجی، سردرد، محیطی، نوروپاتی: مرکزی اعصاب سیستم

 کسالت اضطراب، افسردگی،

 تعریق افزایش ولگاریس، آکنه: پوستی

 لیپودیستروفی اسید، اوریک افزایش: متابولیسم و ریز درون غدد

 گوارشی خونریزی گلو، ناراحتی سرم، آمیالز افزایش نفخ، اشتهایی، بی: گوارشی

 آنمی تروبوسیتوپنی، نوتروپنی،: انكولوژی و هماتولوژی

 رازآمینوترانسف آسپارتات سرمی سطح افزایش آمینوترانسفراز، آالنین سرمی سطح افزایش: کبدی

 حساسیت ازدیاد واکنش: حساسیت ازدیاد

 عضالنی درد: اسكلتی و عضالنی عصبی،

 دید تاری: چشمی

 پرادراری: کلیوی

 فارنژیت: تنفسی

 تب: متفرقه

 

 دارویي های توصیه

 .شود مصرف غذا با بایستی

 می و رندندا مناسبی طعم معموال مایع های فرموالسیون. است اتانول حجمی%  ۴٣ حاوی خوراکی محلول

 .ددهی تكان استفاده از قبل را محلول. نمود مخلوط ها نوشیدنی سایر یا شكالت شیر با توان



 .نمود خودداری آن جویدن و کردن خرد از و بلعید کامل بطور بایستی را ها قرص

 

 در دوران بارداری  مصرف

 B گروه

 

 

Oseltamivir ( یرویمالتاس) 

 

 
 

  و اشکال دارویي نام های تجاری

tamiflu 

 گرم میلی 7٥و ٣0و  ۴٥( فلو تامی) تامیفلو سولکپ

 گرم میلی 7٥ فلوبایوویر کپسول

 رازک ویر اسلتامی کپسول

 اسلتامیویر-لیتر میلی ٥/گرم میلی ٣0 اوسلتاماویر سوسپانسیون

 گرم میلی 7٥ ماکلدوس اسلتامیویر کپسول



  گرم میلی 7٥و  ٣0و  ۴٥ فلوبان کپسول

 

 مصرف موارد

دارو  این ایمنی و گذاریدوران کرونا مورد تحقیق و آزمایش قرار گرفت اما به مرور زمان  اثراین دارو در اوایل 

 . از رده خارج شده است 19 -ضر برای درمان کوییدو در حال حا تایید نگردید 19-برای ویروس کویید

 (.آنفلوآنزا ویروس نورآمینیداز مهارکننده)ویروس ضد

 عارضه بدون B وA نوع انفلوانزای حاد عفونت درمان -الف

 بیشتر و ساله1 کودکان در انفلوآنزا درمان -ب

 

 رده سني

 کیلوگرم و با دوز متغیر  1٥بزرگساالن و کودکان یک سال به باال و وزن 

 

 اثر مکانیسم

 مهار طریق از) آلوده سلول از آنفلونزا ویروس زنی جوانه و تنفسی مجاری مخاط از ویروس عبور از ممانعت

 (ویروس نوروآمینیداز آنزیم

 

 دارویي تداخالت

 )پرهیز( x رده تداخالت

 ایتراکونازول، اتراویرین، ،ارگونووین الویتگراویر، افاویرنز، دوراویرین، دولوتگراویر، کاربامازپین، آتازاناویر،

 ولپاتاسویر چای، علف گیاه سیمپرویر، ریلپیویرین، لترموویر، ،(سیستمیک) کتوکونازول

 

 



 جانبي عوارض

 (:>10%) شایع عوارض

 سردرد: مرکزی اعصاب سیستم

 استفراغ: گوارشی

 (:1-10%) شایع نسبتا عوارض

 درد: مرکزی اعصاب سیستم

 تهوع: گوارشی

 

 مصرف در دوران بارداری

 C گروه

 

 

 

Atazanavir (آتازاناویر) 

 

  

 و اشکال دارویي نام تجاری 

     Rayataz 

 میلی گرم ٢00و1٥0و100کپسول 

 

 



 موارد مصرف 

 نقص ویروس عفونت درمان برای و است پروتئاز های مهارکننده دسته از ویروس ضد داروی یک آتازاناویر

 های مزیت ایدار پروتئاز مهارکننده داروهای بقیه به نسبت. شود می استفاده HIV  انسان ایمنی سیستم

 ضد داروی با مراهه باید ها آن مانند اما است بیمار لیپیدی پروفایل بر کمتر اثر و روز در بار یک تجویز

 .شود استفاده عفونت درمان در دیگر ویروس

 

 مصرف منع موارد

 پوستی باتالتها.  کبدی شدید نارسایی.  فرم مولتی اریتم.  کبدی نارسایی.  جانسون استیون سندروم

 ریتوناویر با همزمان مصرف.  همودیالیزی بیماران توکسیک

 

 رده سني

 بزرگساالن

 

 جانبي عوارض

.  1تب.  خون نوتروفیل کاهش.  استفراغ.  گیجی.  تهوع.  سرفه.  سردرد.  اسهال.  خوابی بی.  افسردگی

.  رقانی.  راش , CPK افزایش.  شكمی درد.  محیطی نوروپاتی.  خون کلسترول افزایش.  عضالنی درد

 توتال روبین بیلی افزایش

 

 دارویي تداخالت

 وراپامیل مفلوکین، دیگوکسین، بتابالکرها،:  با همزمان مصرف در PR وقفه افزایش •

 نیل،آلفنتا:  آتازاناویر توسط CYP3A4 آنزیم مهار خاطر به زیر داروهای خونی غلظت افزایش •

 ارگوتامین، پلرنون،ا دیلتیازم، تاکسل، دوسه سیلوستازول، سیزاپراید، سین، کلشی بودزوناید، آتورواستاتین،

 کوئتیاپین ایواکافتور، اورولیموس،



 پمپ ارکنندگانمه و بالکرها H2:  با معده pH افزایش دلیل به آتازاناویر پالسمایی غلظت و جذب کاهش •

 پروتون

 آتازاناویر پالسمایی غلظت کاهش:  ریفامپین •

 

   توصیه قابل نکات

 .ببلعید کامل طور به را کپسول. شود مصرف باید غذا همراه و روز در بار یک آتازاناویر

 ساعت یک ات حداکثر و کنید مخلوط آب یا شیر غذا، از غذاخوری قاشق یک در را پودر کودک، مصرف جهت

 دارو توانید می نهمچنی. بدهید کودک به را آن غذا با همراه کردید حل آب در را دارو اگر. کنید مصرف بعد

 .کنید ترکیب کودک خشک شیر با را

 .کنید مصرف آتازاناویر از پس بالفاصله را ریتوناویر

 .باشد کبدی و خونی عملكرد منظم بررسی به نیاز است ممكن آتازاناویر با درمان هنگام در

 .کنید نگهداری رطوبت و گرما از دور به و اتاق دمای در

 

 بارداری در مصرف

   B گروه

 

 مصرف در شیردهي

 .دوران شیردهی منع شده استاین دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در 

 

 

 

 
 

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32013-4/fulltext


Lopinavir + ritonavir 

 

 و اشکال دارویي نام تجاری

     Kaltera        

 

 مکانیسم اثر

،تاثیر گذاری دارد قرار مطالعه تحت ،COVID-19 درمان منظور به حاضر حال درو    HIVدرمان عفونت 

 این دارو هنوز تایید نگردیده است

 

 عوارض جانبي

  افسردگی،کنفوزیون،آتاکسی،اضطراب،فراموشی ،آژیتاسیونی،رویاهای غیرطبیع، اختالالت خواب

 شدن عصبی،ضعف ،خوابی بی ،هیپرتونیرد ، سرد،  تب، آنسفالوپاتی، کینزیدیس، سرگیجه

 طپش قلب، ترومبور وریدهای عمقی، سینه درد قفسه، نوریت محیطی، پارستزی، درد، نوروپاتی، 

، اشكال در بلع، ،سوءهاضمه، خشكی دهان، اسهال،یبوست،اشتهایی بی، درد شكم، سینوزیت، اختالل دید، 

، استوماتیت،پانكراتیت،  تهوع و استفراغ، افزایش اشتها، کولیت هموراژیک، گاستریت، اختیاری مدفوعبی

،  کاهش وزن، کاهش تحمل به گلوکز، سندرم کوشینگ، ترومبوسیتوپنی در کودکان، آنمی، سنگهای کلیوی

خشكی ،خیم پوستهای خوشنئوپالسم،آلوپسی،آکنه،ادم ریوی،تنگی نفس، برونشیت، درد پشتمیالژی،آرتروز

، لرز،تعریق،تغییر رنگ پوست،بثورات پوستی، رشخا،اختالالت ناخن،فرونكل،درماتیت اکسفولیتاتیو، پوستی، 

 عفونت ویروسی،ادم محیطی،لنفادنوپاتی،ژینكوماستی،سندرم شبیه آنفلوآنزا

 

 موارد منع مصرف 

حساسیت مفرط نسبت به این دارو و اجزای آن، مصرف همزمان با داروهایی که کلیرانس آنها وابسته به 

 .است CYP2D6 و CYP3A آنزیم

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32013-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32013-4/fulltext


 

 دارویيتداخالت  

 .لیدوکائین و کینیدین باعث افزایش سطح سرمی آنها خواهد شد مصرف همزمان این دارو با آمیودارون،

 .شودراپین، باعث کاهش سطح لوپیناویر میمصرف همزمان آمپرناویر، افاویرنز، نالفیناویر نوی

 .شونداین دارو میطح سرمی ستوئین باعث کاهش کاربامازپین، دگزامتازون، فنوباربیتال و فنی

 .شودمصرف همزمان این دارو باعث افزایش سطح سرمی سیكلوسپورین، راپامایسین و تاکرولیموس می

دهد، در صورت نیاز الزم است بین مصرف این دو دارو فاصله مصرف این دارو، جذب دیدانوزین را کاهش می

 .زمانی در نظر گرفته شود

 .دهدرگوت، احتمال مسمومیت با این ترکیبات را افزایش میمصرف همزمان این دارو با ترکیبات ا

 .دهدمصرف این دارو، سطح سرمی نیفیدپین را افزایش می

 .شودمصرف این دارو، باعث کاهش اثرات داروهای ضدبارداری خوراکی می

 .گرددمصرف همزمان این دارو باعث افزایش اثرات ایتراکونازول و کتوکونازول می

 .گرددافزایش سطح سرمی ریفابوتین می این دارو باعث

 .گرددریفامپین، باعث کاهش اثرات لوپیناویر می

 .دهدمصرف این دارو، اثرات جانبی و سطح سرمی سیلدنافیل، تاداالفیل و وردنافیل را افزایش می

رل بیمار را کنت INR و PT مصرف این دارو ممكن است بر روی سطح سرمی وارفارین تأثیر داشته باشد،

 .نمائید

سنكوپ و، هیپوتانسیون مصرف همزمان این دارو باعث افزایش سطح سرمی ترازودون و بروز سرگیجه، تهوع

 .گردد

 .دهد. دارو را همراه با غذا تجویز نمائیددارو ـ غذا: مصرف غذا، جذب دارو را افزایش می

 

 رده سني

 ر در روزبا ٢قرص،  ٢کیلوگرم،  ۴0بزرگساالن و کودکان با وزن حداقل 



 ر در روز، دو قرص دو باmg100/mg25 کیلوگرم، قرص ۴0سال و وزن کمتر از  ٢کودکان با سن بیش از 

 

 در دوران بارداری مصرف

 cگروه 

 

 

Atazanavir+Ritonavir 

 

 

 نام تجاری و اشکال دارویي

     ANZAVIR 

 

 

 حوه مصرف آتازاناویر+ریتوناویرن

 حجمی اتانول می باشد. %۴٣مصرف شود. محلول خوراکی حاوی این دارو بایستی با غذا 

 .با غذا مصرف شود تا جذب آن افزایش یابد

 

 مصرف در بارداری 

 Bگروه 

 

 تداخالت دارویي آتازاناویر+ریتوناویر



 

Atazanavir 

  غذا: فراهمی زیستی آتازاناویر همراه یا غذا افزایش می یابد. بنابرین با غذا مصرف شود.

گیاه/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون باعث کاهش غلظت سرمی مهارکننده های پروتئاز می شود و ممكن 

است باعث شكست درمان شود. سیر نیز باعث کاهش غلظت سرمی مهارکننده های پروتئاز شود. از مصرف 

 .هوفاریقون همزمان با این دارو اجتناب کنید. مصرف همزمان سیر با آن پیشنهاد نمی شود

Ritonavir 

غذا: غذا باعث افزایش جذب آن می شود. با غذا مصرف کنید. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید مگر اینكه 

 .شود مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود

 است ممكن سیر. شود ریتوناویر سرمی غلظت کاهش باعث است ممكن هوفاریقون گیاه/مواد مغذی دارویی: 

 مكمل مصرف. باشد می ممنوع آن با هوفاریقون همزمان مصرف . شود باعث کاهش غلظت سرمی ریتوناویر 

  .شود نمی پیشنهاد آن با سیر

 

 )برای اطالعات بیشتر ارجاع  به داروهای  آتازاناویر و ریتاناویر (

 

 

 

 

 

 

 ا دارونی نافچی کارشناس دارویی معاونت غذدکتر حسین مردا




