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مقدمه:

دارودرمانی در کنار سایر روشهای غیردارویی یکی از اساسیترین روشها در پیشگیری ،کنترل یا درمان
بیماریها میباشــد .اما در بسیاری از موارد عوارض دارویی و یا عدم حصول غلظت درمانی مناسب ،مانع
از تحقــق اهداف درمانی میگردد .عوارض درمانی ممکن اســت پذیرش بیمار را کاهش داده یا خطراتی

را برای بیمار به دنبال داشــته باشد ،به گونهای که حتی منجر به قطع روند درمان یا تغییر رژیم دارویی

گردد .در برخی از موارد افتراق عوارض دارو با عالئم بیماری به راحتی مقدور نبوده و ممکن است موجب
گمراه شدن پزشک و کادر درمان ،تشخیص نادرست و اتخاذ رویکرد درمانی نامناسب گردد .همچنین در
پارهای از موارد ممکن اســت عوارض دارو از عالئم بیماری پیشی گرفته و حتی سالمت و حیات بیمار را
تهدید نماید .گاهی عوارض دارو برگشــت ناپذیر بوده با قطع دارو بهبود نمییابد یا بهبودی کامل آن به

طول میانجامد .عوارض جانبی دارو در بسیاری از کشورها جزء  10علت اول مرگ و میر است و میتواند
موجب افزایش مدت بستری شده و دولتها را متحمل بار مالی سنگینی نماید.

از آن جایی که اغلب عوارض دارویی وابســته به دوز اســت ،با تنظیم دوز دارو ،عوارض کنترل شــده و با
افزایش دوز ،عوارض تشدید میگردد .لیکن عوامل متعددی در تعیین سطح سرمی نهایی دارو تاثیرگذار

هســتند ،در میان این عوامل میتوان از تداخالت دارویی ،دوزاژ نامناسب ،شرایط فیزیولوژیک نظیر سن،
جنس ،بارداری ،تغییرات وزن ،نژاد و ...؛ شــرایط پاتولوژیک نظیر بیماریهای زمینهای کبدی و کلیوی،
بیماریهای جذب ،دیالیز ،خونریزی ،تغییر در خصوصیات اتصال پروتئینی دارو و  ...نام برد.

بــه عالوه در بســیاری از موارد رابطه منحنــی دوز-اثر خطی نبوده ،کاهش یا افزایش دوز دارو نســبت
مستقیمی با تغییرات سطح سرمی دارو ندارد .از سوی دیگر برای داروهای با پنجره درمانی باریک مساله

تنظیم دوز دارو در محدوده درمانی ،پیچیدهتر شــده و ممکن است غلظت دارو پائین تر از سطح درمانی
بوده و منجر به ناکارآمدی دارو گردد ،یا از محدوده درمانی تجاوز نموده و ســمیت و بروز عوارض جانبی
جدی را به دنبال داشته باشد .عالوه بر موارد فوق ضروری است عوارض ناشی از دارو در محدوده غلظت

درمانی نیز به دقت پایش شــده و با بررســی پارامترهای کلینیکی و پاراکلینیکــی الزم رویکرد درمانی
مناســب ،در زمان مناسب اتخاذ شود .لذا به نظر میرســد انجام پایش های دقیق بالینی و آزمایشگاهی
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عوارض و سطح سرمی داروها در فواصل زمانی مناسب ،به ویژه در مورد داروهای با پنجره درمانی باریک
نیازمند توجه ویژه و اتخاذ تصمیمات و ارائه راهکار در این راستا میباشد.

چالشهای فوق از یک ســو و پیشــرفت علم آنالیز و تجهیزات آزمایشــگاهی از سوی دیگر موجب شده
پایش ســطح ســرمی دارو ( )Therapeutic Drug Monitoringو سایر پارامترهای پاراکلینیکی متأثر از دارو
(نظیر تعداد ســلولهای مختلف خونی ،تســتهای عملکرد کبدی و کلیوی ،تست های انعقادی ،بررسی
سطح هورمونها ،الکترولیتها ،گلوکز ،لیپیدها ،مواد دفعی و  )...در سالهای اخیر به طور جدی به حیطه

درمان ورود پیدا کرده تا جایی که در کشــورهای پیشرفته برای تعدادی از داروها به یکی از ارکان اصلی
درمان تبدیل شــده و از این باب تالش میشــود با انجام دارودرمانی صحیح ،دقیق و متکی بر مستندات
آزمایشگاهی بیمار از آسیب و روند درمان از خطا حفظ شود.
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مالحظات

علت

کاربامازپین ،اتوسوکسماید ،فلبامات و
والپروات ،پایش عملکرد کبدی منظم
نیاز دارند.
*اکثر ضدتشنجها ،در اختالالت
کبدی ،به تنظیم دوز یا احتیاط در
مصرف نیازمند هستند.

عوامل مرتبط با آسیب کبدی

اکثر ضدتشنجها در اختالالت کلیوی
به تنظیم دوز یا احتیاط نیاز دارند.

تست عملکرد کبد

میتواند موجب سرکوب مغز
استخوان شود.

کاربامازپین :در شروع ،ماهانه برای  2-3ماه،
سپس حداقل یک سال در میان .فلبامات :در
شروع ،به طور متناوب حین درمان و پس از
گذشت مدت قابل توجهی از قطع

شمارش کامل سلولهای
خونی

میتواند موجب اختالل
عملکرد کلیوی شود.

کاربامازپین :تست ادرار و پایش BUNدر
شروع و به صورت دورهای

عملکرد کلیه

کاربامازپین :در شروع برای بیماران در معرض
خطر (به عنوان مثال افراد آسیایی تبار)

ژنوتیپ * HLA-B
1502

آلل HLA-B *1502
شیوع باال ( )%15در هنگ کنگ،
تایلند ،مالزی و بخشهایی از فیلیپین ،با بروز واکنشهای جدی
پوستی مرتبط است.
و سپس در تایوان ( ،)%10چین
شمالی ( ،)%4ژاپن و کره ( .)%1در
آسیای جنوبی شامل هند احتمال
خطر  %2-4است اما در برخی گروهها
خطر بیشتر است.
میتواند موجب
ترومبوسیتوپنیشود.

مصرف همزمان والپروات/توپیرامات
خطر را بیشتر میکند.

پایش و فواصل زمانی انجام تست

والپروات :پایش تعداد پالکت و تست انعقاد در شمارش پالکت ،تست
شروع ،به صورت دورهای ،و قبل از عمل جراحی .انعقاد
پارامترهای انعقادی در بارداری پایش شود.

میتواند موجب افزایش سطح والپروات :در موارد لتارژی ،تهوع ،تغییر سطح
آمونیاک خون شود.
هوشیاری ،هیپوترمی
توپیرامات :در صورت بروز نشانههای
آنسفالوپاتی
میتواند موجب اسیدوز
متابولیک شود

توپیرامات :در شروع و به صورت دورهای
زونیساماید :در شروع و به صورت دورهای

 TSHو  T3معموالً بدون تغییر باقی ممکن است سطح تیروکسین اکسکابازپین :ارزیابی سطح هورمون تیروئید
( Total )T4یا آزاد را
میمانند.
در نظر گرفته شود (فواصل مشخص نیست).
کاهش دهد.
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تست

دسته دارویی

سطح آمونیاک

بیکربنات

عملکرد تیروئید

ضدتشنجها
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مالحظات

علت

تست

پایش و فواصل زمانی انجام تست

میتواند موجب کاهش
هایپوناترمیا معموالً در  3ماه اول درمان
اتفاق میافتد .در صورت بروز ،کاهش دوز ،سطح سدیم خون شود.
محدودیت مصرف مایعات یا قطع آن در
نظر گرفته شود.
 Canadian labelingمحدودیت
مصرف مایعات در بیماران با نارسایی قلبی
همراه با هایپوناترمی را توصیه میکند.

اکس کاربازپین:
*پایش دورهای به ویژه در صورت بروز عالئم
هایپوناترمی مثل تهوع ،سردرد ،احساس
ناراحتی ،لتارژی ،تغییر سطح هوشیاری
و تشنج.
*در نارسایی قلب ،در موارد بدتر شدن
بیماری یا احتباس مایعات پایش صورت
پذیرد.
*در بیمارانی که اختالالت کلیوی همراه
با کاهش سدیم دارند در شروع ،در مدت
 2هفته ،ماهانه به مدت  3ماه و در صورت
تشخیص بالینی ،پایش صورت پذیرد.
*در بیماران مصرف کننده داروهای کاهنده
سدیم مثل دیورتیکها پایش دورهای در
نظر گرفته شود:Canadian labeling( .
در شروع ،در مدت  2هفته ،ماهانه به مدت
 3ماه و در صورت تشخیص بالینی ،پایش
صورت پذیرد).

سدیم

•سطح درمانی در بیشتر داروها به خوبی داروهای با شاخص درمانی
حاصل نشده است (مث ً
ال والپروات ،داروهای باریک
جدید مثل الموتریژین و غیره)
•سودمندی پایش روتین سطح سرمی/
خونی بدون تشخیص بالینی نامشخص
است.
• سطح خونی معموالً صبح بالفاصله قبل
از دوز اولیه پایش میشود.
•پایش حداکثر غلظت ممکن است به
ارزیابی سمیت برخی از داروها مثل
کاربامازپین کمک کند ( قرص4-5 :
ساعت بعد از دوز ،سوسپانسیون1/5 :
ساعت بعد از دوز ،قرص آهسته رهش12 :
 3ساعت بعد از دوز)فنیتوئین آهسته رهش  4 – 12ساعت
بعد از دوز ،دی والپروات حدود  4ساعت
بعد از دوز
• پایش سطح معموالً بعد از حداقل 4-5
نیمه عمر یعنی در سطح ثابت صورت
پذیرد.
• والپروات ،فنیتوئین :سطح آزاد دقیقتر
از سطح کلی در بیماری کبد و کلیه،
سالمندان و هایپرلیپیدمی است.

دالیل پایش سطح:
•لودینگ دوز یا تغییر دوز
•برای رسیدن به سطح هدف در بیمارانی
که به طور مناسب کنترل شدهاند و کمترین
عوارض جانبی را نشان دادهاند.
•سمیت احتمالی
•تغییر زیاد سطح (فنی توئین)
•شروع/قطع داروهای دارای تداخل
•بیماری یا تغییرات فیزیولوژیک (مانند
بارداری ،نقص عملکرد کلیه)
•کنترل ضعیف
•تغییر تجویز مصرف دارو همراه یا بدون غذا
مثل والپروات
•جذب ناقص مؤثر فنیتوئین ،کاربامازپین
•تغییر شکل دارویی (فنیتوئین ،والپروات)
•تغییر برند تجاری (فنیتوئین)

سطح سرمی
ضدتشنجها

دسته دارویی

ضدتشنجها
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تست

مالحظات

علت

دوز درمانی:
نارسایی قلب0/5-1 ng/ml :
فیبریالسیون بطنی 2 ng/ml :یا کمتر
*پایش سطح حداقل  6-8ساعت بعد از دوز
صورت پذیرد.
*در اختالل کلیوی شدید ممکن است
رسیدن به غلظت خونی ثابت  15-20روز
طول بکشد.

اندیس درمانی باریک

دالیل پایش سطح دیگوکسین:
مسمومیتاحتمالی
اطمینان از دستیابی به محدوده درمانی دارو
Suspected non-adherence
بیماری یا تغییر فیزیولوژیک مثل نقص
عملکرد کلیه و بیماری تیروئید
شروع یا توقف یک داروی دارای تداخل
تغییر دوز دارو :بعد از  5تا  7روز پایش شود.

سطح دیگوکسین

بیماران مصرف کننده دیورتیکها یا
آمفوتریسین به علت احتمال اختالالت
الکترولیتی به دقت پایش شوند.

هایپوکالمی،هایپومنیزیمی،
وهایپرکلسمیاحتمال
مسمومیت را افزایش میدهد.

دورهای

الکترولیتها

در اختالالت کلیوی تنظیم دوز الزم است.

حذف کلیوی

دورهای

کراتینین سرم

طی یک هفته پس از شروع ،به طور متناوب
نشانههای اختالل مایعات و الکترولیت شامل دیورتیکهای لوپ و
در طی چند ماه اول (دیورتیکهای لوپ)،
تیازیدها ممکن است
خشکی دهان ،تشنگی ،ضعف ،لتارژی،
سپس به صورت دورهای (حداقل ساالنه).
خوابآلودگی ،بی قراری ،میالژی ،کرامپهای موجب هایپوکالمی،
هایپوناترمی،هایپومنیزیمی پایش سطح پتاسیم طی  4هفته پس از
عضالنی ،هایپوتنشن ،کاهش خروج ادرار،
شروع یا افزایش دوز تکرار شود.
و آلکالوز متابولیک شوند.
ضربان قلب باال ،گیجی ،تشنج و عوارض
دیورتیکهای لوپ موجب در صورت تهوع و استفراغ یا دریافت داخل
گوارشی مثل تهوع و استفراع میباشد.
وریدی مایعات یا بروز عالئم پایش صورت
هایپوکالمی ناشی از دیورتیک وابسته به دوز از دست دادن کلسیم و
است و در هفته اول ظاهر میشود و طی یک تیازیدها موجب احتباس آن پذیرد.
پایش دقیق در موارد سندرم کبدی-کلیوی
میشوند.
ماه به سطح ثابت میرسد.
مورد نیاز است.
تصحیح کمبود منیزیم میتواند تصحیح
کمبود پتاسیم را تسهیل نماید.
مقدار افزایش متفاوت و وابسته به دوز است .ممکن است موجب افزایش در شروع ،و حداقل سالی یک بار.
به صورت دورهای در بیماران دیابتی یا
میزان افزایش در بیماران دیابتی یا پرهدیابتی سطح گلوکز شود.
بیماران مشکوک به دیابت تاخیری
بیشتر است.
میتواند موجب کاهش
ترشح بیش از حد ادرار به مدت طوالنی و
دهیدراته شدن ممکن است موجب ایسکمی جریان خون کلیه و نفریت
بینابینی آلرژیک شود.
کلیه و آسیب غیرقابل بازگشت به آن شود
که مشخصهی آن افزایش کراتینین سرم بوده
که با دهیدراته کردن ،بازگشت پذیر نیست.
معموالً در بیمارانی که سابقه نقرس ندارند
میزان این افزایش کم و از نظر بالینی
بیاهمیت است.
هیدروکلرتیازید :با دوز  50mgدر روز یا
کمتر که رایج نیست.
لوپ :رایج نیست.
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ممکن است سطح اسید
اوریک را افزایش دهد.

دیگوکسین

الکترولیتها
(مثل پتاسیم،
سدیم ،منیزیم،
کلسیم ،بیکربنات)

گلوکز

در شروع ،به طور متناوب طی چند ماه اول عملکرد کلیه
(دیورتیکهای لوپ) ،سپس دورهای (یک یا ()SCr، BUN
دو بار در سال)

 2-6هفته بعد از شروع و به صورت مرتب

دسته دارویی

اوریک اسید

دیورتیکها
(تیازیدی ،لوپ)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشـتی و درمـانی مازنـدران
معاونــت غــــذا و دارو
دفـتر تحـقیق و توســعه

مالحظات

علت

*کاهش هموگلوبین ،هماتوکریت و گلبول
سفید معموالً تثبیت میشود ،ولی آنمی،
لکوپنی ،ترومبوسیتوپنی و هایپوپالزی مغز
استخوان گزارش شده است.
*ریسک فاکتورهای التهاب میوسیت شامل
مصرف جم فیبروزیل ،استاتینها و ضعف
عملکرد کلیه میباشد.
*در صورت افزایش کراتینکیناز به بیش از
 10برابر حداکثر میزان نرمال و بروز همزمان
عالئم عضالنی دارو قطع شود .فعالیت
ورزشی یا تروما ممکن است کراتین کیناز را
افزایش دهد.
در اختالالت کبدی یا کلیوی تنظیم دوز یا
اجتناب از مصرف ضروری است.

افزایش آنزیمهای کبد،
بیلیروبین و سنگ صفرا
مشاهده شده است.

تست کبدی

خطر التهاب میوسیت و
رابدومیولیز

در صورت بروز عالیم (ضعف ماهیچه ،سختی کراتین کیناز
یا درد)

*دیورتیک های لوپ ،تیازیدی ،نگهدارندهی
پتاسیم ،ACEIs/ARBs ،مترونیدازول و
 NSAIDsسطح لیتیم را افزایش می دهند.
*فلوکستین ممکن است باعث افزایش یا
کاهش سطح آن شود.
*استازوالمید ،تئوفیلین و کافئین سطح
لیتیم را کاهش میدهد.
*  8-12ساعت بعد از دریافت دوز ،پایش
انجام شود.
* سطح درمانی 0/6-1/2meq/1
میباشد.

پایش و فواصل زمانی انجام تست

تست

ممکن است موجب
کاهش هموگلوبین،
هماتوکریت و گلبول
سفید شود.

جم فیبروزیل :دورهای در طی  12ماه اول

شمارش کامل
خون

میتواند موجب
هایپوتیروئیدیسمشود.

 TSHو  T4در شروع و ساالنه

عملکرد تیروئید

میتواند موجب لکوسیتوز در شروع و در صورت بروز عالیم
شود.

شمارش کامل
سلولهای خونی

در بیماران دهیدراته یا
بیمارانی که سدیم از
دست دادهاند از مصرف
آن اجتناب شود.

در شروع ،ساالنه و در صورت بروز عالیم

الکترولیتها

شاخص درمانی باریک

 2بار در هفته تا تثبیت غلظت سرمی و
شرایط بالینی سپس حداقل هر  2ماه و در
صورت بروز عالیم
*در صورت مصرف همزمان با  ACEI/ARBیا

سطح سرمی لیتیم

دسته دارویی

مشتقات
فیبریکاسید
(مثل جمفیبروزیل و
فنوفیبرات)

لیتیم

دیورتیک با تناوب بیشتری پایش شود (در صورت
امکان از مصرف همزمان خودداری شود).

*در صورت مصرف همزمان با مترونیدازول یا
فلوکستین به دقت پایش شود.
*هنگامی که بیمار مصرف  NSAIDها را
شروع یا قطع میکند ،پایش شود.
در زنان در سنین باروری ،در شروع و در
در  3ماهه اول بارداری
ممکن است تراتوژن باشد زمان شک به بارداری
عملکرد کلیه میتواند
روی سطح لیتیم تاثیر
بگذارد.
لیتیم میتواند روی
عملکرد کلیه تاثیر بگذارد.

کراتینین سرم ،آنالیز ادرار ،BUN ،و وزن
مخصوص ادرار یا اسمواللیته آن در شروع،
ساالنه و در صورت بروز عالیم

تست بارداری
عملکرد کلیه
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشـتی و درمـانی مازنـدران
معاونــت غــــذا و دارو
دفـتر تحـقیق و توســعه

مالحظات
در صورتی که  ALTعلیرغم پایش مجدد
بیش از  3برابر حد نرمال بود یا بیمار دچار
زردی بود ،مصرف دارو قطع شود.

در نارسایی کلیوی منع مصرف دارد
(کراتینین سرم  1/4 mg/dLدر زنان
یا  1/5 mg/dLدر مردان یا کلیرانس
کراتینینغیرطبیعی)
 :Canadian labelingدر صورتی که
کراتینین سرم  124 umol/Lدر زنان
یا  136umol/Lدر مردان یا کلیرانس
کراتینین  >60 mL/minباشد منع
مصرف دارد.

علت

تست کبدی ()ALT

می تواند موجب
کمبود  B12و آنمی
مگالوبالستیک شود

در شروع و حداقل ساالنه

هموگلوبین،
هماتوکریت،
گلبول قرمز خون

نارسایی کلیوی میتواند
موجب تجمع متفورمین و
اسیدوز الکتیک شود.

در شروع و حداقل ساالنه (Canadian
 labelingهر  6ماه توصیه میکند).

کراتینین سرم

اگر افزایش عملکرد کبد  3برابر حداکثر
میزان نرمال باقی بماند یا با تهوع ،تب و/یا
احساس ناراحتی همراه باشد ،مصرف دارو
قطع شود.

سمیت کبدی وابسته
به دوز

در شروع ،سپس هر  6-12هفته به مدت
یک سال سپس دوره ای (مث ً
ال هر  6ماه)

تست عملکرد کبد
()AST، ALT

در بیمارانی که مستعد نقرس هستند با
احتیاط مصرف شود.

ریسک هایپراورمی وابسته
به دوز

در شروع ،سپس  6-8هفته بعد ،سپس
ساالنه یا در صورت تشخیص بالینی

اوریک اسید

بیماران دیابتی یا در خطر دیابت باید در
چند ماه اول بعد از شروع یا افزایش دوز
گلوکزشان به صورت دقیق پایش شود.

اختالل تحمل گلوکز
وابسته به دوز

در شروع 6 ،تا  8هفته بعد سپس ساالته
یا در صورت تشخیص بالینی

گلوکز ناشتا

ریسک فاکتورها شامل استفاده از استاتین
ها به ویژه در سالمندان و بیماران مبتال به
دیابت ،اختالل کلیوی یا کم کاری تیروئید
کنترل نشده و هایپوکالمی می باشد.

خطر رابدومیولیز

به صورت دورهای ( :U.S. Labelingدر کراتین کیناز
صورت بروز درد عضالنی یا ضعف)

هایپوکالمی زمینه خطر رابدومیولیز را
مستعد می کند و رابدومیولیز می تواند
موجب هایپرکالمی شود.

خطر رابدومیولیز

دورهای ( :U.S. Labelingدر صورت
بروز درد عضالنی یا ضعف)

پتاسیم

معموالً کم و گذرا

خطر کاهش سطح فسفر
وابسته به دوز

به صورت دورهای در بیمارانی که در
معرض خطر کاهش فسفات خون هستند.

فسفر

اغلب داروها زمینه سمیت
پایش جهت داروهای بیولوژیک و
غیربیولوژیک ضدروماتوئید ( )DMARDsجدی را دارند.
انجام شود.
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پایش و فواصل زمانی انجام تست

به ندرت با سمیت کبدی و در شروع و به صورت دورهای ،براساس
نارسایی کبد مرتبط است .نظر متخصصین بالینی ،یا در صورت بروز
عالیم سمیت کبدی (مثل تهوع ،استفراغ،
دردهای شکمی ،زردی ،ادرار تیره،
خستگی ،از دست دادن اشتها)
*بعضی از متخصصین هر  3-6ماه پایش
میکنند.

تست

متنوع

دسته دارویی
گلیتازونها
(پیوگلیتازون)

متفورمین

نیاسین

داروهای آرتریت
روماتوئید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشـتی و درمـانی مازنـدران
معاونــت غــــذا و دارو
دفـتر تحـقیق و توســعه

مالحظات

علت

در صورتی که کراتینین سرم
>2/5mg/dL221umol/L
در مردان و >mg/dL 2
 )(176/8 umol/Lدر زنان (برای
اسپیرونوالکتون ≥umol/L 200
آنتاگونیستهایآلدوسترون
در  )CCSیا CrCl≤30 mL/
 minیا پتاسیم ( ≥5mEq/Lبرای میتوانند موجب هایپرکالمی و
بدترشدن عملکرد کلیه شوند.
اسپیرونوالکتون≥mmol/L 5.2
در  .)CCSدر صورت پتاسیم سرم
 <5/5mEq/Lدوز کاهش یابد یا
قطع شود.
*برچسب اسپیرونوالکتون :در
صورت پتاسیم  <5mEq/Lیا
 SCr>4 mg/dLقطع شود.

اگر پتاسیم از  5/5 mEq/Lبیشتر
شد دارو قطع شود.
اگر کراتینین سرم در  2ماه اول
شروع دارو علیرغم کاهش دوز
بیشتر از  %30افزایش پیدا کرد ،دارو
قطع شود.
ریسک فاکتورها برای عوارض
نامطلوب کلیوی :دیابت؛ مصرف
 ،NSAIDسیکلوسپورین ،یا
دیورتیک؛ سختی عروق کلیوی
(ریسکها :سالمندان ،زنان ،مصرف
سیگار ،کلسترول باال)؛ GFR<60
mL/min؛ نارسایی قلبی؛ از دست
دادن سدیم؛ پایین بودن آلبومین؛
اترواسکلروزیس؛ دهیدراته بودن؛
فشار خون باال یا پایین.
شواهدی مبنی بر بیخطرتر بودن
استفاده از  ARBها برای کلیهها
نسبت به  ACEIوجود ندارد.

پرفیوژن کلیه در برخی از
بیماران شدیدا ً به آنژیوتانسین
وابسته است

پایش و فواصل زمانی انجام تست

ارزیابی پتاسیم و عملکرد کلیه در شروع 3 ،و 7
روز پس از شروع ،ماهانه به مدت  3ماه و سپس
هر  3ماه .شروع مجدد پایش در صورت افزودن
مهارکنندههای  ACEیا  ARBیا افزایش
دوز آنها.

تست

دسته دارویی

آنتاگونیست
پتاسیم و عملکرد
کلیه (مانند کراتینین آلدوسترون
(اسپیرونوالکتون)
سرم)

پایش سطح پتاسیم و کراتینین سرم در هفته اول پتاسیم و سرم
تا دوم شروع دارو (در هفته اول برای سالمندان) کراتینین
و بعد از افزایش دوز ،سپس در  3-4هفته اگر
ثابت ماند.
اگر کراتینین سرم افزایش یافت مجددا ً در 2-3
هفته و مجددا ً در  3-4هفته پایش شود .سپس
یک یا دو بار در سال ،یا در صورتی که وضعیت
بیمار یا داروهایش تغییر کند.
بیماران با ریسک کمتر با سطح سرمی پتاسیم
 mEq/L 4/5یا کمتر ،میتوانند  3-4هفته قبل
از پایش اولیه صبر کنند.
برچسب محصول عموماً توصیه میکند اگر
دارو همراه با پتاسیم یا دیورتیکهای نگهدارنده
پتاسیم تجویز شده است ،پایش پتاسیم به صورت
متناوب انجام شود.

 ACEIیا ARB
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشـتی و درمـانی مازنـدران
معاونــت غــــذا و دارو
دفـتر تحـقیق و توســعه

مالحظات
آمیودارون :افزایش آنزیمهای کبدی ممکن
است بدون نشانه باشد ،ممکن است علیرغم
ادامه آمیودارون کاهش یابد یا به صورت هپاتیت
پیشرفت کند که میتواند کشنده باشد.
آمیودارون :اگر تستهای عملکرد کبدی بیشتر
از  3برابر حداکثر میزان نرمال باشد ،یا در
بیماری که سطح اولیه  LFTsباال است  2برابر
باشد ،دوز کاهش یابد یا قطع شود.

علت
سمیت کبدی

پایش و فواصل زمانی انجام تست

تست

آمیودارون :در شروع و هر  6ماه

تست عملکرد کبدی

فلیکائینید :در شروع

سطح پتاسیم

احتمال بروز پرکاری تیروئید ممکن است تا
 10%باشد.
احتمال بروز کم کاری تیروئید ممکن است تا
 22%باشد.
گزینههای درمانی شامل قطع دارو؛
لووتیروکسین برای کم کاری تیروئید؛ و
کورتیکواستروئیدها ،داروهای ضد تیروئید یا
عمل جراحی برای پرکاری تیروئید است.

ممکن است موجب کم
کاری یا پرکاری تیروئید
شود.

آمیودارون :در شروع و هر  6ماه

تست عملکرد تیروئید

محدوده درمانی فلکائینید mcg/mL 0/2-1
میباشد.
دوز فلکائینید را فقط زمانی افزایش دهید که
حدود  4روز به سطح ثابت رسیده باشد (در
نقص کلیه و کبد بیشتر)
*محدوده درمانی مگزیلتین mcg/mL 0/5-2
میباشد .حداکثر غلظت دارویی  3-2ساعت بعد
از دوز اتفاق میافتد.
حداکثر غلظت را هنگامی که مسمومیت (مثل
عوارض جانبی سیستم عصبی مرکزی) موردنظر
است ،ارزیابی کنید.
غلظت را هنگامی که تاثیر (کنترل آریتمی)
موردنظر است ،ارزیابی کنید.

شاخص درمانی باریک

فلکائینید :پایش منظم و دورهای میتواند
مفید باشد.
نارسایی قلبی (غلظت هدف
 >0/7-1mcg/mLتوصیه میشود).
نارسایی کبدی (پایش اولیه و متناوب
جهت حصول دوز راهنما ضروری است)
نارسایی شدید کلیوی
( CrCl 35 mL/min/1/73 m2یا
کمتر) پایش متناوب ]مطاب ق �Cana
 dian Labelingپایش روزانه[ جهت
حصول دوز راهنما ضروری است.
نارسایی کلیوی متوسط (ممکن است
حین تنظیم دوز مفید باشد)
در مصرف همراه آمیودارون دوز راهنما
اکیدا ً توصیه میشود.
استفاده در سالمندان (مطاب ق �Canadi
 an Labelingپایش روزانه حین تنظیم
دوز توصیه میشود)
مگزیلتین :در صورت تداخالت دارویی
احتمالی (فنی توئین ،ریفامپین،
فنوباربیتال،سایمتیدین)

سطح آنتی آریتمیها

دسته دارویی

ضدآریتمیها

قبل از تجویز هایپوکالمی یا هایپرکالمی تصحیح اختالل پتاسیم ممکن
است موجب تداخل در اثر
شود.
دارو شود.
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشـتی و درمـانی مازنـدران
معاونــت غــــذا و دارو
دفـتر تحـقیق و توســعه

مالحظات
•اگر عالیم و نشانهها موید گسترش بیماری
کلیوی بود ،مصرف قطع شود.
•بیماران با خطر باال :نارسایی قلبی ،آسیت،
اختالل کلیوی (با احتیاط مصرف شود)،
مصرف دیورتیک یا  ،ACEI/ARBسن
باالی  60سال با سایر بیماری های همزمان،
فشار خون باال ،از دست دادن سدیم یا حجم،
مصرف طوالنی مدت.
•برخی  NSAIDها در اختالل کلیه
پیشرفته منع مصرف دارند (مانند:
دیکلوفناک (کانادا) ،ناپروکسن (کانادا)،
کتوروالک) یا توصیه نمیشوند (مانند
دیکلوفناک یا ناپروکسن).

علت
مهار پروستاگلندین جریان
خون کلیه را کاهش میدهد،
سایر جراحات کلیه

پایش و فواصل زمانی انجام تست

تست

دسته دارویی

به صورت دورهای .بیماران با خطر باال ،کراتینین سرم
در چند هفته اول به صورت هفتگی
پایش شوند.

داروهای ضدالتهاب
غیراستروئیدی
()NSAIDs

•به صورت دورهای
•در صورت وجود عالیم و نشانههای
کم خونی هموگلوبین و هماتوکریت
پایش شوند.

شمارش کامل
سلولهای خونی

کم خونی ناشی از  NSAIDها میتواند در میتواند موجب کم خونی و به
نتیجهی احتباس مایعات ،خونریزی دستگاه ندرت سرکوب مغز استخوان
شود.
گوارش یا تاثیر روی خونسازی باشد.
•اگر عالیم و نشانههای بیماری کبدی
گسترش یافت یا تستهای کبدی
غیرطبیعی پایدار بود یا بدتر شد ،مصرف
دارو قطع شود.
•به ندرت سمیت کبدی شدید اتفاق میافتد.
ریسک فاکتورها شامل بیماری کبد و مصرف
دیکلوفناک است.
• Canadian Labelingدر بیماریهای
کبدی مهم ،مصرف اغلب  NSAIDها را
منع میکند.

 NSAIDها خطر سمیت
کبدی نادر متفاوتی دارند.

•به صورت دورهای در تمامی بیماران
• در بیمارانی که دیکلوفناک مصرف
میکنند ،در طی  4تا  8هفته از شروع
پایش شود.
• در بیمارانی که بیماری کبدی دارند،
در طی  8هفته از شروع پایش شود.

تست عملکرد کبد
()ALT

• بیمارانی که به پایش تمایل ندارند ،بیشتر
دچار عوارض جانبی میشوند.
•در هنگام شروع یا قطع هورمونهای
تیروئیدی در بیماران مصرف کننده داروهای
ضد انعقاد INR ،پایش شود .ممکن است
جهت حفظ  INRمطلوب ،نیاز به تنظیم
دوز داروهای ضدانعقاد باشد.
بیمارانی که به سطح ثابت و طبیعی
هورمونهای تیروئید رسیدهاند ،به درمان با
داروهای ضدانعقاد خون به صورت طبیعی
پاسخ میدهند.
• کنترلهای الزم برای دیابت صورت
پذیرد .ممکن است نیاز باشد دوز انسولین یا
داروهای ضددیابت افزایش یابد.

تاحصول اطمینان از دوز
مناسب

• TSHدر شروع ،هر  6تا  8هفته
تا رسیدن به سطح نرمال ،سپس هر
 6تا  12ماه
• TSH 6هفته تا  3ماه ( 8تا 12
هفته مطابق لیبلینگ) بعد از تغییر
دوز یا فرآورده
•بیمار باالی  50سال با بیماری قلبی
فواصل پایش  4تا  6هفته
•بزرگساالن کمتر از  50سال با
هایپوتیروئیدیسم شدید :فواصل پایش
دو تا چهار هفته

 TSHحساس

Thyroid Replacement
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مالحظات

علت

پایش و فواصل زمانی انجام تست

آنالوگ ویتامین دی؛ میتواند کلسیپتریول :در شروع و به طور مرتب.
•اگر سطح کلسیم از حد نرمال بیشتر شد،
مصرف قطع شود و تا رسیدن به سطح طبیعی موجب افزایش سطح کلسیم در مطالعات بالینی (بتامتازون/کلسیپترین)
کلسیم در هفته چهارم درمان بررسی
شوند.
هر هفته پایش شود.
شده است.
•پایش به خصوص در مواردی که سطح پوشش
وسیع باشد ،مهم است.

کلسیم

داروهای پسوریازیس

اگر عملکرد کبدی نرمال نشد و یا بدتر گردید،
دارو قطع شود.
در نارسایی عملکرد شدید کبدی منع مصرف
دارد.

سمیت کبدی

آسیترتین :در شروع ،هر یک تا دو هفته تا
رسیدن به سطح ثابت و سپس در صورت
تشخیص بالینی.
 Canadian Labelingدر شروع ،هر
یک تا دو هفته در  2ماه اول ،سپس هر
 3ماه ،و در صورت غیرطبیعی بودن نتایج
پایش هفتگی را توصیه میکند.

در هایپرلیپیدمی منع مصرف دارد.

ممکن است باعث افزایش
 LDLو  TGو کاهش
 HDLشود.

آسیترتین :هر یک تا دو هفته تا رسیدن
به سطح ثابت (معموالً طی  8-4هفته)
در بیماران دیابتی ،چاق ،الکلی و با سابقه
شخصی یا خانوادگی اختالل متابولیسم
چربی ،پایش دقیق را ادامه دهید.

لیپیدها

آسیترتین میتواند اثر کاهش قند خون
گلیبنگالمید را تقویت نماید.
شروع دیابت جدید با آن گزارش شده است.
در مراحل اولیه درمان ،پایش با تناوب بیشتری
انجام شود.

ممکن است گلوکز خون را
افزایش  /کاهش دهد.

آسیترتین :در بیماران دیابتی با دقت
پایش شود.

گلوکز

•ریسک فاکتورها برای میوپاتی:
سالمندی ،جثه کوچک ،دوز باالی
استاتین ،بیماری کبدی یا کلیوی ،دیابت،
هایپوتیروئیدیسم کنترل نشده ،تداخالت دارویی
•برای بعضی استاتینها تنظیم دوز کلیوی
ضروری است.

تست عملکرد
کبدی
(AST- ALT-
)LDH

ممکن است باعث افزایش
وابسته به دوز و بدون نشانه
ترانس آمیناز شود.

تست عملکرد
کبدی (نظیر
)ALT

در شروع و در صورت بروز عالیم عضالنی
میتواند موجب التهاب
میوسیت و رابدومیولیز گردد .نظیر درد و ضعف

کراتین کیناز

با فرض کامپلیانس ،حداکثر تاثیر لیپیدها طی  6برای حصول به اثربخشی
هفته از شروع درمان اتفاق میافتد.
کم کاری تیروئید زمینه
میوپاتی را فراهم میکند.
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تست

لیپیدها  8-6هفته بعد از شروع یا افزایش لیپیدها
دوز پایش شوند.
چنانچه عوارض عضالنی ظاهر شود.

دسته دارویی

هورمونهای
محرک تیروئید

استاتینها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشـتی و درمـانی مازنـدران
معاونــت غــــذا و دارو
دفـتر تحـقیق و توســعه

علت

مالحظات

تست

پایش و فواصل زمانی انجام تست

ممکن است باعث افزایش  LDLو ایزوترتینوئین :در شروع ،سپس تا زمانی
که به سطح ثابتی برسد (معموالً تا
 TGو کاهش  HDLشود.
 4هفته).
لیپیدها
در بیماران دیابتی ،چاق ،الکلی ،و با
سابقه شخصی یا خانوادگی اختالل
متابولیسم چربی ،پایش متناوب را
ادامه دهید.
آسیترتین :به بخش داروهای پسوریازیس
مراجعه شود.
به بیمار آموزش دهید عالیم شروع
دیابت جدید را گزارش دهد (مثل تکرر
ادرار ،افزایش تشنگی).
برای برخی از داروها احتیاط ،تنظیم دوز
یا اجتناب از مصرف در اختالالت کبدی
و کلیوی ضروری است.

ایزوترتینوئین :در بیماران دیابتی گلوکز با گلوکز
تناوب بیشتری پایش شود.
آسیترتین :به بخش داروهای پسوریازیس
مراجعه شود.
در شروع ،پس از  12هفته تا  4ماه،
سپس ساالنه
در صورت خطر باالی دیابت ،تناوب
دفعات پایش را افزایش دهید.
برخی متخصصین بالینی هر  3تا  6ماه
پایش مینمایند و تناوب پایشهای
اولیه در بیماران در معرض خطر بیشتر
است .بیماران دیابتی به طور مرتب
جهت وخیم تر شدن وضعیت گلوکز
پایش شوند.

خطر دیابت و هایپرلیپیدمی با داروهای
مختلف ،متفاوت است.

می تواند کلسترول تام LDL ،و
 TGرا افزایش دهد

میتواند موجب آگرانولوسیتوز شود

رتینوئیدها

LFTs

سمیت کبدی
ممکن است باعث ایجاد یا تشدید
دیابت شود.

دسته دارویی

در شروع ،پس از  12هفته ،سپس در
صورت طبیعی بودن نتایج هر 5-2
سال .در صورت تشخیص بالینی ،تناوب
پایشها بیشتر شود .بعضی متخصصین
بالینی هر سه ماه الی یک سال پایش
میکنند .پایش هر  3ماه ،در سال اول
پیشنهاد شده است.

گلوکز ناشتا
آنتیسایکوتیکهای
آتیپیکال(آریپیپرازول،
کلوزاپین ،االنزاپین،
کوئتیاپین،
ریسپریدون)

لیپیدها

شمارش گلبول
سفید Abso� ،
 ،luteشمارش
نوتروفیل
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مالحظات
•محدوده درمانی تئوفیلینmcg/mL 5-15
میباشد.
•پیک پس از حصول سطح ثابت (حداقل  48تا
 72ساعت بعد با همان دوز) پایش شود.
•ریسک فاکتورها برای کاهش کلیرانس :نارسایی
کبدی ،نارسایی قلبی ،کورپولمونال ،شوک
سپتیک ،تب ادامه دار (مث ً
ال باالتر از  39درجه
سانتیگراد به مدت یک روز یا بیشتر) سالمندان،
کم کاری تیروئید ،داروهای دارای تداخل نظیر
سیپروفلوکساسین ،کالریتــرومایسین و سـایر
مهارکنــندههای  Cyp1A2یا .Cyp3A3
•گوشت کباب شده ،رژیم کم کربوهیدرات/
پرپروتئین ،تغذیه تزریقی ،علف چای (یا گل راعی
یا هزارچشم ،هوفاریقون ،مخمر یوحنای مقدس،
دارمی رومی ،یا هایپریکوم) ،ریفامپین ،کاربامازپین
و استعمال دخانیات باعث کاهش سطح آن
میشود.
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علت

پایش و فواصل زمانی انجام تست

شاخص درمانی باریک و
تفاوت در متابولیسم افراد
مختلف

در شروع درمان ،قبل و بعد از افزایش
دوز ،هنگام شک به مسمومیت (مثل
تاکیکاردی ،عصبی بودن ،ترمور ،عوارض
گوارشی ،سردرد) ،در صورت بروز یا
تشدید بیماریهای زمینه ساز مسمومیت،
پس از استعمال دخانیات ،بعد از اضافه
کردن یا قطع داروهای دارای تداخل ،و
حداقل سالی یکبار.

شاخص درمانی باریک و
تفاوت در متابولیسم افراد
مختلف

• در شروع تا ثابت شدن در محدوده
درمانی ،به صورت روزانه پایش شود.
سپس در صورت ثابت بودن محدوده
درمانی به مدت چندین هفته هر هفته
پایش شود.
• بیماران مبتال به  CHFبه جهت
حساسیت بیشتر ممکن است به پایش
متناوب تری نیاز داشته باشند.
• بعد از هر تنظیم دوز ،تعداد دفعات
انجام پایش را تا رسیدن به سطح ثابت
افزایش دهید.
• بعد از مرخص شدن از بیمارستان ،در
صورت اضافه نمودن ،قطع یا مصرف گاه
به گاه داروهای دارای تداخل یا داروهای
طبیعی ،یا تغییر نام تجاری ،دفعات پایش
را افزایش دهید.

افراد با تنوع ژنتیکی ممکن
است به دوز کمتر و دفعات
پایش بیشتر نیاز داشته باشند.

در شروع

دسته دارویی

تست
سطح تئوفیلین

تئوفیلین

 INRوارفارین

CYP2c9
VKORC1
genotype
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