ثِ دلیل هقبدیر ثبالتر سَلفَثَتیل اتر ثتب سینلَدمستریي سذین (هتبثَلیت غیرفؼبل دارٍ) در فرم هحلَل ٍ
در ًتیجِ تًَیسیتِ ثبالتر آى در هقبیسِ ثب فرم لیپَفیلیسُ ،در ایي گرٍُ اطفبل فقط ثبیذ از پَدر لیَفیلیسُ
دارٍ استفبدُ مرد.

 -1اضکال داريیی رمدسیًیر در بازار داريیی:
lyophilized powder : 100mg
)concentrated solution : 100 mg/20ml (5mg/ml
 -2مکاویسم داريی رمدسیًیر:

Remdesivirپرٍدراه ثب سبختبر آدًَزیي ًَملئَتیذی است مِ پس از هتبثَلیسُ ضذى هتبثَلیت ًَملئَزیذ تری
فسفبت فؼبل دارٍیی را تطنیل هی دّذ.
رهذسیَیر تری فسفبت ثؼٌَاى آًبلَه آدًَزیي تری فسفبت ) (ATPػول هی مٌذ ٍ ثب سَثسترای  ATPطجیؼی ثرای
ادغبم در زًجیرُ ّبی  RNAدر حبل تطنیل تَسط  RNAپلیوراز ٍاثستِ ثِ  ، SARS-CoV-2 RNAرقبثت هی مٌذ
مِ هٌجر ثِ تبخیر در خبتوِ زًجیرُ RNAدر طَل تنثیر ٍ RNAیرٍسی هی ضَد.

 -3ديز رمدسیًیر در بسرگساالن ي کًدکان :
ثسرگسبالى ٍ اطفبل (:)Weight ≥ 40 kg

Single Loading dose : 200 mg on Day 1
Maintenance dose: 100 mg /day once daily from Day 2
در ایي گرٍُ هی تَاى ّن از پَرد لیَفیلیسُ دارٍ ٍ ّن از فرم هحلَل دارٍ استفبدُ مرد.
اطفبل ثب رًج ٍزًی ثیي  5/3 -40میلَگرم:
Single Loading dose : 5mg/kg on Day 1
Maintenance dose: 2.5 mg /kg once daily from Day 2
گردآوری  :دکتر مطهره ماهی بیرجند  .استادیار داروسازی بالینی – دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پسشکی بیرجند

 -4طًل مدت درمان با رمدسیًیر در کًيید:19-
هذت زهبى هطلَة درهبى ثرای استفبدُ در ػفًَت مٍَیذٌَّ 19-ز هطخص ًیست اهب تَصیِ ضذُ است:
ثیوبراًی مِ ًیبز ثِ ًٍتیالتَر ًذارًذ درهبى را تب  5رٍز ٍ در ثیوبراى ًیبزهٌذ ثِ ًٍتیالتَر درهبى را ثِ
هذت  10رٍز اداهِ دّیذ.
 در ثرخی از هَارد در ثیوبراًی مِ ًیبز ثِ ًٍتیالتَر ًذارًذ در صَرت ػذم ثْجَد ػالین ثبلیٌی هوني
است درهبى تب  10رٍز اداهِ یبثذ.
 -5ريش آمادٌ سازی ي تجًیس رمدسیًیر:
رهذسیَیر ثبیذ ثِ صَرت داخل ٍریذی ٍ ثِ هذت 30تب 120دقیقِ در سرم سذین ملرایذ 0/9درصذ
اًفَزیَى ضَد .هسیر تجَیس رهذسیَیر پس از تنویل اًفَزیَى ثب حذاقل 30mlسذین ملرایذ 0/9درصذ
فالش گردد .
 در حیي اًفَزیَى رهذسیَیر ،دارٍی دیگری ًجبیذ از هسیر هطترك ثِ طَر ّوسهبى تجَیس ضَد
 -6عًارض جاوبی داري:
ياکىص َای ازدیاد حساسیت بٍ دوبال تسریق داري ي ياکىص آوافیالکسی
ػالئن  :افت فطبر خَى  ،تبمی مبردی  ،ثرادی مبردیب  ،تٌگی ًفس  ،خس خس سیٌِ  ،آًژیَادم  ،راش ،
تَْع  ،استفراؽ  ،تؼریق ٍ لرز ثبضذ .
راّنبر :مبّص سرػت تسریق ثب حذامثر زهبى تسریق ( 120دقیقِ )
در صَرت ثرٍز ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی ثبلیٌی قبثل تَجِ  ،فَراً تجَیس  Remdesivirرا قطغ مٌیذ ٍ درهبى
هٌبست را آغبز مٌیذ.
افسایص سطح تراوس آمیىازَای کبدی ( ASTو )ALT
 LFTثیوبراى ثبیذ قجل از ضرٍع دارٍ ٍ ثِ صَرت رٍزاًِ تب زهبًی مْوریط دارٍی رهذسیَیر را هی گیرد
چل ضَد.
افسایص سطح سرمی کراتیىیه ي بريز آسیب حاد کلیٍ
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 ضیردَی:

 -5مًارد مىع مصرف داريی رمدسیًیر:

در صَرتی مِ  Base line ALT≥ 5* ULNثبضذ ًجبیذ دارٍی رهذسیَیر را ضرٍع مرد.
 خطر مبّص فؼبلیت ظذ ٍیرٍسی رهذسیَیر در صَرت هصرف ّوسهبى ثب ملرٍمیي یب ّیذرٍمسی ملرٍمیي
ثر اسبس هطبلؼبت آزهبیطگبّی ثِ دلیل اثرات آًتبگًَیستی ملرٍمیي رٍی فؼبلیت هتبثَلینی داخل سلَلی ٍ
فؼبلیت ّبی ظذ ٍیرٍسی رهذسیَیر ،تجَیس ّن زهبى ایي دارٍّب( رهذسیَیر ثب ملرٍمیي فسفبت یب ّیذرٍمسی
ملرٍمیي سَلفبت) تَصیِ ًوی ضَد.

 -6تىظیم ديز داريی رمدسیًیر در وارسایی کلیًی ي ضرایط قطع مصرف داري:

 ALT≥ 5* ULNدر طی درهبى ثب دارٍ  :در صَرتی مِ سطح سرهی  ALTثِ زیر  5ثراثر حذ ًرهبل رسیذ هی تَاى
دارٍ را دٍثبرُ ضرٍع مرد.
یا
افسایص سطح سرهی  ALTثب ػالئن التْبة مجذ یب افسایص ثیلی رٍثیي مًَژٍگِ  ،آلنبلیي فسفبتبز یب ّ INRوراُ
ثبضذ.

 -7تجًیس داريی رمدسیًیر در جمعیت َای خاص:
 بارداری:

ّیچ هطبلؼِ مبفی در هَرد استفبدُ از Remdesivirدر زًبى ثبردار اًجبم ًطذُ است ،تٌْب در صَرتی مِ سَد
ثبلقَُ دارٍ خطر احتوبلی هبدر ٍ جٌیي را تَجیِ مٌذ ،دارٍ ثبیذ در دٍراى ثبرداری استفبدُ ضَد.

گردآوری  :دکتر مطهره ماهی بیرجند  .استادیار داروسازی بالینی – دانشکده دارویسازی دانشگاه علوم پسشکی بیرجند

از ترضح دارٍی  Remdesivirدر ضیر اًسبى  ،تأثیرات رٍی ًَزاد ضیرخَارٍ یب اثرات آى ثر تَلیذ ضیر اطالػی
در دست ًیست .ثرخی از هطبلؼبت حیَاًی حبمی از آى است مِ رهذسیَیر در ضیر ترضح هی ضَد.
ثبیذ سالهت ضیردّی در مٌبر ًیبز ثبلیٌی هبدر ثِ رهذسیَیر ٍ ّرگًَِ ػَارض جبًجی احتوبلی در ًظر گرفتِ
ضَد.
 سالمىدان:
فبرهبمَمیٌتیل  Remdesivirدر ثیوبراى ثبالی  65سبل ارزیبثی ًطذُ است .ثِ طَر ملی  ،ثٌبثرایي ثبیذ
احتیبط الزم در استفبدُ از  Remdesivirدر ثیوبراى سبلوٌذ اًجبم گیرد مِ ایي هی تَاًذ ثیطتر ثِ ػلت ثرٍز
هطنالتی از قجیل مبّص ػولنرد مجذی  ،ملیَی یب قلجی  ،ثیوبری ّوسهبى دیگر ٍ یب سبیر دارٍّبی درهبًی
در ایي گرٍُ سٌی ثبضذ.

 -8تىظیم ديز داريی رمدسیًیر در وارسایی کلیًی:

سَلفَثَتیل اتر ثتب سینلَدمستریي سذین هتبثَلیت غیرفؼبل دارٍ هی ثبضذ مِ از طریق ملیِ دفغ هی ضَد مِ
در ثیوبراى ثب مبّص ػولنرد ملیِ ایي هتبثَلیت تجوغ هی یبثذ .ثِ ّویي دلیل در ثیوبراى ثب ضرایط ریل تجَیس
دارٍ رهذسیَیر تَصیِ ًوی ضَد:
 GFR<30 ml/minoدر ثسرگسبالى ٍ اطفبل ثسرگتر از  28رٍز
 Serum Creatinine ≥ 1mg/dloدر اطفبل ثیي  7-28رٍز

 -9ماویتًریه َای حیه درمان با داريی رمدسیًیر:

هحبسجِ  GFRدر ثسرگسبالى ٍ اطفبل ثسرگتر از  28رٍز قجل از ضرٍع دارٍ ٍ ثِ صَرت رٍزاًِ در حیي دریبفت
دارٍ
چل  Serum Creatinineدر اطفبل ثب رًج سٌی  7-28رٍز قجل از ضرٍع دارٍ ٍ ثِ صَرت رٍزاًِ در حیي
دریبفت دارٍ
چل  ) ALT( LFTقجل از ضرٍع دارٍ ٍ ثِ صَرت رٍزاًِ در حیي دریبفت دارٍ
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