 -٤مكانيسم عمل پوساكونازول چيست؟
تداخل در فعاليت سيتوكروم P450قارچ )ﻻنوسترول-α١٤-دمتيﻼز(  ،كاهش
سنتز ارگوسترول )استرول اصلي در غشاي سلول قارچ( و جلوگيري از تشكيل
غشاي سلول قارچي.

پوساكونازول

عامل ضد قارچ  ،مشتق آزول

 -١اشكال دارويي و اسامي تجاري شناخته شده پوساكونازول موجود در بازار دارويي ايران چيست؟
سوسپانسيون خوراكي  ٤٠ mg/mlدر حجم  ١٠٥ mlبا نام تجاري ®Noxafil
قرص هاي خوراكي با آزادسازي تاخيري  ١٠٠ميلي گرم با نام تجاري ®Noxafil
ويال حاوي محلول تزريقي  ٣٠٠ mgدر حجم  ١٦/٧ميلي ليتر با نام تجاري آرنوكسا
 -٢موارد انديكاسيون و دوز مصرفي مورد تاييد مربوط به پوساكونازول چيست؟
موارد مصرف

دوز مصرفي

پروفيﻼكسي و درمان
آسپرژيلوس/كانديدياز
س

سوسپانسيون ٢٠٠ :ميلي گرم  ٣بار در روز
قرص :دوز اوليه ٣٠٠ :ميلي گرم دو بار در روز در روز اول به دنبال  ٣٠٠ميلي گرم يك بار در روز از روز دوم به بعد
تزريقي :دوز بارگيري ٣٠٠ :ميلي گرم دو بار در روز در روز  ١و به دنبال آن  ٣٠٠ميلي گرم يك بار در روز در روز  ٢و پس از
آن .مدت زمان مبتني بر بهبودي از نوتروپني يا سركوب سيستم ايمني است.

درمان كانديديازيس

• عفونت حفره حلقي )مقاوم به فلوكونازول(:
سوسپانسيون ٤٠٠:ميلي گرم دو بار در روز ؛ طول دوره درمان بر اساس بيماري زمينه اي و پاسخ باليني است يا ٤٠٠ميلي
گرم دو بار در روز به مدت  ٣روز  ،سپس  ٤٠٠ميلي گرم يك بار در روز تا  ٢٨روز
• عفونت هاي مري )مقاوم به فلوكونازول )درمان جايگزين(:
قرص  ٣٠٠ :ميلي گرم يك بار در روز
سوسپانسيون ٤٠٠ :ميلي گرم دو بار در روز

كوكسيديوئيدومايكوزي
س در بيماران آلوده به
HIV

• عفونت هاي خفيف )نظير پنوموني كانوني(:
سوسپانسيون ٢٠٠ :تا  ٤٠٠ميلي گرم دو بار در روز ؛ بيماراني كه درمان اوليه را انجام مي دهند  ،بايد براي درمان مادام
العمر سركوبگرانه در نظر گرفته شوند .سركوب درماني مزمن :خوراكي ٢٠٠ :ميلي گرم دو بار در روز

موكورمايكوزيس

سوسپانسيون ٨٠٠ :ميلي گرم در روز در دو يا چهار دوز منقسم؛ طول دوره درمان بر اساس پاسخ و خطر عود ناشي از
سركوب سيستم ايمني متغير است.
قرص ٣٠٠ :ميلي گرم يك بار در روز
تزريقي :دوز بارگيري  ٣٠٠ميلي گرم دو بار در روز در روز اول و به دنبال آن ٣٠٠ ،ميلي گرم يك بار در روز از روز دوم.

همكاران اين شماره:
ناظر علمي  :دكتر ايمان كريم زاده متخصص داروسازي باليني ،عضو هيئت علمي دانشكده داروسازي شيراز  ،سوپروايزر مركز اطﻼع رساني دارو وسموم
نگارنده بخش علمي :دكتر ندا دهقاني داروساز عمومي
طراحي و تنظيم :دكتر ندا دهقاني ،داروساز ،كارشناس مركز اطﻼع رساني دارو و سموم و داروساز داروخانه مركزي بيمارستان نمازي

 -٥تنظيم دوز داروي پوساكونازول در نارسايي كليوي به چه صورت
ميباشد؟
قرص هاي با آزادسازي تاخيري و سوسپانسيون خوراكي نيازي به تنظيم دوز
نيست.
فرم تزريق داخل وريدي:
•  eGFR ≥50ميلي ليتر در دقيقه :تنظيم دوز توصيه نمي شود.
•  eGFR <50ميلي ليتر در دقيقه :از مصرف آن خودداري نمائيد مگر اينكه
ريسك  /سود آن ارزيابي شده باشد .در اين شرايط سطح كراتينين سرم را
پايش شود .در صورت افزايش سطح كراتينين ،درمان خوراكي در نظر گرفته
شود.
 -٦تنظيم دوز داروي پوساكونازول در نارسايي كبدي به چه صورت
ميباشد؟
• اختﻼﻻت خفيف تا شديد :تنظيم دوز ﻻزم است.
• سميت كبدي در حين درمان :هيچگونه تنظيم دوز در بروشور تهيه شده
توسط سازنده وجود ندارد .قطع درمان در نظر گرفته شود.
 -٧چه پارامترهايي مي بايست در طول درمان پوساكونازول پايش گردد؟
عملكرد كبدي )به عنوان مثال  ، AST / ALT ،آلكالن فسفاتاز و بيلي روبين(
قبل از شروع و در طول درمان .عملكرد كليه  ،به ويژه در بيماراني كه تحت
درمان داخل وريدي هستند اگر  ٥٠> eGFRميلي ليتر در دقيقه  ١.٧٣ /متر
مربع باشد .الكتروليت )به عنوان مثال  ،كلسيم  ،منيزيم  ،پتاسيم( ؛ .CBC
در صورتي كه بيمار در حال مصرف داروهاي طوﻻني كننده  QTمي باشد،
الكتروكارديوگرام پايش شود.
 -٨آيا مصرف داروي پوساكونازول در بارداري بﻼمانع است؟
در شرايط خاص و تحت نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است :مطالعات
حيواني مواردي از عارضه جانبي براي جنين نشان داده است و مطالعات انساني
به اندازه كافي در دست نيست .منافع دارو در مقابل خطرات احتمالي ،تعيين
كننده مصرف يا عدم مصرف اين دارو در دوران بارداري است.

صفحه ١

 -٩آيا مصرف داروي پوساكونازول در شيردهي بﻼمانع است؟
در اين زمينه اطﻼعات كافي در دسترس نيست .با توجه به احتمال بروز عوارض ناخواسته شديد در شيرخوار ،توصيه ميشود كه دارو در
شيردهي استفاده نشود.
 -١٠موارد منع مصرف مطلق و احتياط داروي پوساكونازول چيست؟
سابقه تائيد شده حساسيت بيش از حد به پوساكونازول  ،ساير داروهاي ضد قارچ آزول  ،يا هر يك از اجزاي فرموﻻسيون.
تجويز همزمان با سيروليموس  ،آلكالوئيدهاي ارگوت )به عنوان مثال ارگوتامين و دي هيدرو ارگوتامين( ،مهاركننده هاي HMG-CoA
ردوكتاز كه عمدتا از طريق  CYP3A4متابوليزه مي شوند )به عنوان مثال آتورواستاتين  ،لوواستاتين و سيمواستاتين(
در تزريق وريدي دارو ،بيمار از لحاظ عﻼئم سميت كبدي )يرقان ،تيرگي ادرار ،تهوع ،استفراغ ،بي اشتهايي( و نارسايي كليوي )ادم و كاهش
برون ده كليه( پايش شود و به بيمار گوشزد شود كه اين عﻼئم را به سرعت گزارش كند.
 -١١مﻼحظات مصرف داروي پوساكونازول چيست؟
• دوزهاي فراموش شده :به محض يادآوري مصرف شود .اگر كمتر از  ١٢ساعت تا دوز بعدي باقي مانده است ،تجويز دارو به برنامه قبلي
برگردانده شود .دوز دو برابر نشود.
• فرموﻻسيون تزريقي :فرآورده قبل از تزريق مي بايست با يكي از سرم هاي سازگار نظير سديم كلرايد  ٠/٩درصد ،سديم كلرايد ٠/٤٥
درصد ،دكستروز  ٥درصد يا تركيب سديم كلرايد  ٠/٩درصد -دكستروز  ٥درصد تا غلظت نهايي  ١تا  ٢ميلي گرم در ميلي ليتر
رقيق گردد .دارو با سرم هاي رينگر ﻻكتات و سديم بيكربنات ناسازگار ميباشد .دارو به صورت تزريق داخل وريدي بولوس تجويز نشود.
ﻻزم است كه انفوزيون از طريق يك مسير مجهز به فيلتر صورت پذيرد و محل تزريق ،از لحاظ بروز ترومبوفلبيت چك شود .دارو بايد از
طريق يك كاتتر متصل به وريد مركزي انفوزيون شود .طول مدت انفوزيون از طريق وريد مركزي ٩٠ ،دقيقه مي باشد .البته در صورتي كه
قراردادن كاتتر در رگ ،در حال آماده شدن است ،مي توان تزريق اوليه را از طريق رگ هاي محيطي انجام داد .طول مدت انفوزيون از طريق
وريد محيطي ميتواند  ٣٠دقيقه باشد.
• سوسپانسيون خوراكي :قبل از استفاده به خوبي تكان داده شود و در طي يا در عرض  ٢٠دقيقه بعد از يك وعده غذايي كامل مصرف
شود .بيماراني كه قادر به خوردن يك وعده غذايي كامل نيستند  ،هر دوز را با يك مكمل غذايي مايع خوراكي يا نوشيدني اسيدي
كربوناته )مثل نوشيدني زنجبيل( مصرف كنند .در افراد دچار اسهال يا استفراغ شديد ،دارو مي بايست به صورت غيرخوراكي تجويز
شود.
• قرص با آزادسازي تاخيري :به صورت كامل بلعيده شود .از تقسيم  ،خرد كردن  ،حل كردن يا جويدن قرص ها خودداري شود .به منظور
افزايش جذب و حداكثر سطوح پﻼسمايي همراه غذا مصرف شوند.
 -١٢شرايط نگهداري ويال تزريقي داروي پوساكونازول چيست؟
ويال هاي بازنشده بايد در يخچال نگهداري شود .محلول رقيق شده يا بايد بﻼفاصله مورد استفاده قرار گرفته و يا اينكه در بخچال نگهداري
شده و در طول حداكثر  ٢٤ساعت مورد استفاده قرار گيرد.
همكاران اين شماره:
ناظر علمي  :دكتر ايمان كريم زاده متخصص داروسازي باليني ،عضو هيئت علمي دانشكده داروسازي شيراز  ،سوپروايزر مركز اطﻼع
رساني دارو وسموم
نگارنده بخش علمي :دكتر ندا دهقاني داروساز عمومي
طراحي و تنظيم :دكتر ندا دهقاني ،داروساز ،كارشناس مركز اطﻼع رساني دارو و سموم و داروساز داروخانه مركزي بيمارستان نمازي

 -١٣عوارض جانبي شايع داروي پوساكونازول چيست؟
سوسپانسيون خوراكي دارو با بروز عوارض گوارشي )نظير اسهال ،تهوع و
استفراغ ،شكم درد ،يبوست و كاهش اشتها( ميتواند همراه باشد.
طوﻻني شدن قطعه  QTو بروز آريتمي قلبي با اين دارو گزارش شده است.
فرموﻻسيون تزريقي پوساكونازول حاوي حامل سيكلودكسترين ميباشد كه
امكان تجمع آن در زمينه نارسايي كليه و بروز سميت كليوي وجود دارد.
عوارض جانبي با شيوع باﻻتر از  ١٠درصد دارو به شرح ذيل ميباشد:
• سيستم قلبي-عروقي :ترمبوفلبيت ،ادم محيطي ،ادم اندام هاي انتهايي ،افت
فشار خون يا افزايش فشارخون
• سيستم عصبي مركزي :سردرد ،لرز ،احساس زود خسته شدن ،بيخوابي،
سرگيجه
• درماتولوژيك :راش پوستي ،خارش
• متابوليك :هيپوكالمي ،هيپومنيزمي ،هايپرگليسمي
• هماتولوژي :ترمبوسيتوپني ،آنمي ،نوتروپني
• كبدي :افزايش سطح ALT
• ماهيچه/اسكلتي :آرترالژي ،ميالژي ،ضعف
• تنفسي :سرفه ،تنگي نفس ،خون دماغ ،فارنژيت
 -١٤تداخﻼت دارويي جدي و مهم داروي پوساكونازول چيست؟
تداخل دارويي

مكانيسم و نحوه مديريت آن

سيمواستاتين،
لوواستاتين،
آتورواستاتين

با توجه به مهار متابوليسم و افزايش قابل توجه سطح اين داروها كه
ريسك ميوپاتي و رابدوميوليز را به دنبال دارد ،تجويز همزمان اين
داروها با پوساكونازول ممنوع ميباشد.

سيروليموس و
اورليموس

با توجه به مهار متابوليسم و افزايش قابل توجه سطح سيروليموس و
اورليموس ،تجويز همزمان اين داروها با پوساكونازول ممنوع ميباشد.

آنتي اسيدها،
مهاركننده پمپ
پروتون ،آنتاگونيست
گيرنده H2

با توجه به افزايش  pHو اختﻼل در جذب گوارشي پوساكونازول ،از
تجويز همزمان اين داروها با پوساكونازول حتي اﻻمكان اجتناب شود.

به اطﻼع كليه همكاران محترم مي رساند مركز اطﻼع رساني داروها و سموم
بيمارستان نمازي از روزهاي شنبه تا چهار شنبه از ساعت  ١٤-٩با شماره تماس
داخلي

و يا

آماده پاسخ گويي به سواﻻت علمي دارويي و
دريافت گزارشات  ADRمي باشد.
مناابع:
بروشور دارو
منوگراف دارو و مقاﻻت مرتبط در Uptodate

صفحه ٢

