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مماوون غا و داروو شبه بها ن و درماا فیها

بسمه تعالی
یادآوری نکاتی در مورد برخی داروها

Atorvastatin ,pravastatin,simvastatin,lovastatin



ثِ دلیل احتوبل ثزٍس آسیت کجذی ،سغح آهیٌَتزاًسفزاسّبی خَى ثبیذ یک تب دٍهبُ پس اس آغبس درهبى ثب ایي دارٍّب
سٌجیذُ ضَد ٍ در صَرت ػذم تغییز ّ ،ز  6تب  12هبُ ایي آسهبیص تکزار گزدد.



ثب هصزف ایي دارٍّب در صَرت ثزٍس ػَارضی چَى درد ٍ ضؼف ػضالًی ،ثبیذ سغح کزاتیي کیٌبس خَى ثیوبر اًذاسُ گیزی
ضَد ٍ در صَرت ثبال ثَدى ،ثالفبصلِ هصزف دارٍ قغغ گزدد.هؼوَال هیَپبتی ،ثب قغغ هصزف دارٍ ثْجَد هیبثذ.



فزاهَش ًکٌین کِ هصزف ایي دارٍّب ثزای خبًن ّبی ضیزدُ ،ثبردار یب آًْبیی کِ تصوین ثِ ثبرداری دارًذ،هوٌَع است.
ضوٌب هصزف ایي دارٍّب ثبیذ در ضزایظ ثیوبریْبی سخت،ضزثبت ضذیذ ٍ جزاحی ّب هَقتب قغغ ضَد.



ثِ دلیل ایٌکِ ثیَسٌتش کلستزٍل در کجذ ضت ٌّگبم اًجبم هی ضَد ،لذا ثْتز است تک دٍس ایي دارٍّب ػصزّب هَرد استفبدُ
قزار گیزد الجتِ آتَرٍاستبتیي اس ثیي دارٍّبی استبتیي اس ایي ًظز استثٌب است.




جذة ایي دارٍّب اگز ثِ ّوزاُ غذا هصزف ضًَذ ،افشایص هی یبثذ الجتِ غذا رٍی جذة پزاٍاستبتیي تبثیزی ًذارد.
ثِ ثیوبراى هصزف کٌٌذُ ایي دارٍّب یبدآٍری کٌین کِ هؼوَال گلَکش ًبضتبی خَى در اثز هصزف ایي دارٍّب ،ثِ هیشاى  5تب
7هیلی گزم ثز دسی لیتز افشایص هی یبثذ.



چزااستبتیي ّب اس ثیي دارٍّبی ضذ چزثی خَى ثزای درهبى ثیوبری ّبی قلجی

–ػزٍقی ثیطتز هَرد تَجِ ّستٌذ؟چَى

ػالٍُ ثز تبثیز هثجت رٍی پزٍفبیل چزثی ّبی خَى ثِ خصَظ کبّص ال دی ال،ثبػث ثْجَد ػولکزد اًذٍتلیبل ػزٍق
،کبّص تجوغ پالکتی  ،تحزیک رگ سایی در ثبفت ایسکویک قلت ٍ تثجیت پالک ػزٍقی هی ضًَذ.



آیب استبتیي ّب ػالٍُ ثز درهبى ثیوبریْبی قلجی-ػزٍقی هَارد هصزف دیگزی ّن دارًذ ؟ ایي دارٍّب ثزای درهبى آلشایوز ٍ
پیطگیزی اس سزعبى پزٍستبت ّن تجَیش هی ضًَذ .اهب ایي اًذیکبسیَى ّب ٌَّس ثِ اثجبت ًزسیذُ است.




تذاخل دارٍیی هْن:

Atorvastatin, simvastatin, lovastatin#Erythromycin ,Clarithromycin
اریتزٍهبیسیي ٍ کالریتزٍهبیسیي ثبػث افشایص غلظت استبتیي ّب هی ضًَذ ٍ ثب ػَارضی چَى اسیت کجذی (سردی پَست ٍ
چطن )،تخزیت ثبفت ػضالًی ٍ ًْبیتب آسیت کلیَی (درد ػضالًی،راش پَستی ،تت ٍ تیزگی ادرار )ٍ حتی هزگ ّوزاُ
ّستٌذ .پزاٍاستبتیي ثب ایي آًتی ثیَتیک ّب تذاخل ًذارد.
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Nicotinic acid







ارجحیت اصلی ایي دارٍ ًسجت ثِ سبیز دارٍّبی درهبى دیس لیپیذهی در ایي است کِ ثْتزیي گشیٌِ ثزای افشایص
کلستزٍل هفیذ یب اچ دی ال هی ثبضذ .ضوٌب ایي تٌْب دارٍیی است کِ هی تَاًذ لیپَ پزٍتئیي آ را در ثیوبراى کبّص دّذ.
جبلت است ثذاًین کِ ایي دارٍ ػالٍُ ثز کن کزدى کلستزٍل ال دی ال،هی تَاًذ تزی گلیسیزیذ را ًیش در حذ جن فیجزٍسیل
ٍ ثیطتز اس استبتیي ّب در ثیوبراى کبّص دّذ.
چزا ثب ٍجَد عیف ٍسیغ اثز ایي دارٍ در درهبى دیس لیپیذهی ،چٌذاى هَرد استقجبل پشضکبى ًیست ؟ ػَارض رایج پَستی
(ثزافزٍختگی ٍ خبرش) ٍ گَارضی (تَْع،سخن هؼذُ ٍ اسْبل) هصزف ایي دارٍ را هحذٍد کزدُ است.
در صَرت ضزٍرت هصزف  ،چگًَِ هی تَاى ػَارض ضبیغ ایي دارٍ را کبّص داد؟ هؼوَال ػَارض پَستی یک تب دٍ ّفتِ
پس اس آغبس هصزف ثْجَد هی یبثذ .افشایص دٍس تذریجی ثبضذ ،دارٍ ثؼذ اس صجحبًِ هیل ضَد ٍ هصزف چبی ٍ قَُْ هحذٍد
گزدد .الجتِ تجَیش آسپزیي ٍ کزم ّبی هزعَة کٌٌذُ حبٍی سبلسیلیک اسیذ ًیش هی تَاًذ کوک کٌٌذُ ثبضذ.
تذکز هْن درراثغِ ثب ایي دارٍ ایي است کِ هی تَاًذ ثبػث هسوَهیت کجذی ٍ ّویٌغَر ثبال رفتي قٌذ خَى در ثیوبراى
دیبثتی ٍ ثبال رفتي اسیذ اٍریک در ثیوبراى ًقزسی ضَد .لذا ایي ًکبت را حتوب ثِ ثیوبراى گَضشد کٌین ٍ خبًن ّبی ثبردار را
اس هصزف ایي دارٍ هٌغ ًوبئین.

Glibenclamide,Gliclazide






حتوب اس ثیوبر در هَرد ثبرداری ،ضیزدّی ،دیبثت ًَع یک ٍ ًبرسبیی ضذیذ کجذی یب کلیَی سَال کٌین چَى در ایي ثیوبراى
هٌغ هصزف دارد.
چزا ایي دارٍ ثزای دیبثت ًَع یک کبرایی ًذارد؟ چَى ایي دارٍ ثِ سلَل ّبی ثتب پبًکزاس فؼبل ًیبس دارد تب تزضح آًْب را
افشایص دّذ.دیبثتی ّبی ًَع یک ٍ ًَع دٍ پیطزفتِ ایي سلَلْب را اس دست دادُ اًذ.
ثِ ثیوبراى یبد آٍری کٌین کِ ایي دارٍّب ثز خالف هت فَرهیي ،اضتْب را افشایص دادُ ٍ ٍسى را  1تب  3کیلَگزم افشایص هی
دّذ.
ثِ خبعز داضتِ ثبضین کِ هصزف ّوشهبى ایي دارٍّب ثب دارٍّبی ّن خبًَادُ راًیتیذیي،ضذ افسزدگی ّبی سِ حلقِ ای
هبًٌذ اهی تزیپتیلیي ٍ هسکي ّبیی ًظیز آسپزیي خغز ّیپَگلیسوی را در ثیوبراى دیبثتی افشایص هی دّذ.

Gliclazide



ارجحیت ایي دارٍ ًسجت ثِ گلی ثي کالهیذ کذام است؟هشیت اصلی ایي دارٍ خبصیت آًتی اکسیذاًی آى است کِ استزس
اکسیذاتیَ را در ثیوبراى دیبثتی ثیطتز کبّص هی دّذ.
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Repaglinide



ارجحیت هصزف ایي دارٍ ثزای ثیوبراى دیبثتی ًَع دٍ ًسجت ثِ سبیز دارٍّب در چیست؟ ایي دارٍ سهبى آغبس ٍ ختن اثز
سزیؼی دارد لذا ثزای ثیوبراًی کِ ثِ ّیپزگلیسوی پس اس صزف غذا هجتال ّستٌذ هٌبست است.لذا ثبیذ آى را قجل اس ّز
ٍػذُ غذایی هَرد هصزف قزار داد.

Glibenclamide,Gliclazide,Repaglinide



چزا ایي دارٍّبی ضذ دیبثت ثز خالف هت فَرهیي تذریجب اثز ثخطی خَد را اس دست هی دٌّذ؟ چَى هکبًیسن ػول آًْب
افشایص تزضح اًسَلیي اس سلَل ّبی ثتب پبًکزاس است کِ ثِ تذریج اس دست هی رًٍذ.

Metformin







آیب تجَیش ایي دارٍ ثزای ثیوبراى غیز دیبثتی ثبػث افت قٌذ خَى ًوی ضَد؟ خیز چَى هکبًیسن اثز ایي دارٍ ثزخالف
خبًَادُ گلی ثٌکالهیذ،افشایص تزضح اًسَلیي ًیست،ثلکِ ػوذتب تَلیذ گلَکش در کجذ است ٍ ّوچٌیي هقبٍهت ثذى ثِ
اًسَلیي را کبّص هی دّذ.
آیب هی تَاى اس ایي دارٍ ثزای پیطگیزی اس دیبثت در افزاد هستؼذ استفبدُ ًوَد؟ ثلِ اهب تَجِ داضتِ ثبضین کِ ثزای ایي
هٌظَر در سبلخَردگبى ٍ ّویٌغَر افزاد الغز کبرایی ًذارد.
در صَرتی کِ ایي دارٍ ثِ صَرت تک دٍس تجَیش ضَد  ،ثْتز است کِ ضجْب قجل اس خَاة هَرد هصزف قزار گیزد.
ثِ غیز اس دیبثت ایي دارٍ ثزای چِ ثیوبرّبیی تجَیش هی ضَد؟ سٌذرم ّبیی کِ ثِ گًَِ ای ثِ هقبٍهت ثِ اًسَلیي ارتجبط
پیذا هی کٌٌذ هبًٌذ سٌذرم تخوذاى پلی کیستیک ،کجذ چزة ،ثلَؽ سٍدرسّ،یزسَتیسن ٍ کبّص ریسک ثؼضی اس سزعبى
ّب  ،اهب ایي اًذیکبسیَى ّب ٌَّس ثِ اثجبت ًزسیذُ است.
ػَارض گَارضی ایي دارٍ (تَْع،ثی اضتْبیی ٍ اسْبل) هؼوَال گذرا است .هصزف ثلٌذ هذت هوکي است ثبػث کبّص جذة
ٍیتبهیي ة – دٍاسدُ ثطَد.ػبرضِ ًبدر اهب کطٌذُ اسیذٍس الکتیک در ثیوبراى ثب ًبرسبیی کلیَی ،کجذی ،ثیوبری
ّبیپَکسیک ریَی ٍ ضَک خغزًبک است.

Pioglitazone





چزا سهبى آغبس ٍ خبتوِ اثز ایي دارٍی ضذ دیبثت ّ ،فتِ ّب یب هبُ ّب عَل هی کطذ؟ چَى ایي دارٍ ثب هکبًیسن تٌظین صى ،
هقبٍهت ثذى ثِ اًسَلیي را کبّص هی دّذ ٍ ایي ثِ سهبى ًسجتب سیبدی ًیبس دارد.
هصزف ایي دارٍ هی تَاًذ اثز ثخطی دارٍّبی ضذ ثبرداری خَراکی را کبّص دّذ .لذا در راثغِ ثب هصزف ّوشهبى ایي
دارٍّباس خبًن ّب سَال کٌین.در ضوي هصزف ایي دارٍ در خبًن ّبی ثبردار هوٌَع است.
دٍس ثبالی ایي دارٍی ضذ دیبثت ،ریسک اثتال ثِ سزعبى پزٍستبت را افشایص هی دّذ .ایي ًکتِ را در راثغِ ثب آقبیبى هستؼذ
ثِ ایي ثیوبری در ًظز داضتِ ثبضین.
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هْن است کِ ػَارض جبًجی ایي دارٍ را ثِ هصزف کٌٌذُ ّب تَضیح دّین :ادم هحیغی ،افشایص ٍسى  ،افشایص ریسک
ًبرسبیی قلجی ٍ ضکستگی استخَاى.

Acarbose




ًکتِ هْن در راثغِ ثب هصزف ایي دارٍی ضذ دیبثت ایي است کِ ثبیذ قجل اس هصزف غذا (قٌذی ٍ ًطبستِ ای ) هیل ضَد ٍ
افشایص دٍس آى تذریجی ثبضذ.
چزا ایي دارٍ ثزای درهبى دیبثت ًَع دٍم چٌذاى هَرد تَجِ پشضکبى ًیست؟ تبثیز ًسجتب کن آى در کبّص قٌذخَى ٍ
ػَارض گَارضی اى (اسْبل،درد ٍ ًفخ ضکوی) کِ ًبضی اس تخویز کزثَّیذرات ّبی ّضن ًطذُ در راست رٍدُ است،
هصزف اى را هحذٍد کزدُ است.

پایان

تهیه کننده :دکتر مریم بلوچی – داروساز
منبع :سایت انجمن داروسازان استان اصفهان
معاونت غذا و داروی شبکه از پیشنهادات شما همکاران محترم در تهیه این ماهنامه استقبال می کند.
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