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آمپول تزریقی آمیودارون هیدروکلراید
 50میلی گرم/میلی لیتر
دسته دارويي:
داروهای ضد آریتمی
موارد مصرف:
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران
جدا” خودداری نمایید.
آمیودارون تزریقی برای درمان اولیه و پیشگیری از فیبریالسیون بطنی ( )VFودرمان تاکی کاردی بطنی،
همودینامیک ناپایدار ( )VTدر بیماران مقاوم به درمان های دیگرتجویز می شود.
موارد منع مصرف :
آمیودارون در بیماران زیر منع مصرف دارد :
• حساسیت شناخته شده به هر یک از اجزای آمیودارون  ،از جمله ید .واکنشهای حساسیت ممکن است به
صورت بثورات جلدی ،آنژیوادم ،خونریزی پوستی یامخاط  ،تب ،درد مفاصل  ،ائوزینوفیلی ( شمارش غیر
طبیعی خون ) ،کهیر ،پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک یا التهاب محیطی عروق خونی باشند.
• شوک کاردیوژنیک
• برادیکاردی سینوسی
• بلوک درجه  2یا  3عروقی  -بطنی (  )AVمگر اینکه ضربان سازمصنوعی وجود داشته باشد.
مصرف در حاملگي و شيردهي:
حاملگی  :رده D
درصورتی مصرف شود که هیچ جایگزین مناسبی نباشدو حتما با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل
مضرات آن باشد.
شیردهی :در دوره مصرف دارو،شیردهی باید قطع گردد.
موارد هشدار و احتیاط:
• افت فشار خون
افت فشار خون شایع ترین واکنش دیده شده با آمیودارون داخل وریدی است .افت فشار خون درچند
ساعت اول پس از درمان دیده شده و وابسته به دوز دارو نیست ،اما به نظر می رسد به سرعت تزریق
مربوط شود.
افت فشار خون در ابتدا با کاهش سرعت تزریق ،درمان شود ؛ ممکن است درمان های دیگر مورد نیازباشد ،
از جمله موارد زیر  :داروهای تنگ کننده عروق و عوامل اینوتروپیک مثبت .سرعت اولیه تزریق باید به دقت
مونیتورینگ شود و ازسرعت توصیه شده تجاوز نکند.
• برادی کاردی
برادی کاردی غیر وابسته به دوز در بیماران دریافت کننده آمیودارون داخل وریدی رخ داده است .درمان
برادی کاردی با کاهش سرعت تزریق و یا قطع آمیودارون صورت می گیردو در برخی از بیماران ،یک ضربان
ساز مورد نیاز است.
• اثرات کبدی
ارزیابی آنزیم های کبدی  ALT، AST، GGTمعموال در بیماران مبتال به  VT/VFدیده می شود .بیماران تحت
درمان با آمیودارون از نظر آسیب های کبدی پیشرونده باید مونیتوریتگ شوند در چنین مواردی ،یا کاهش
سرعت تزریق یا قطع آمیودارون باید انجام شود.
• اختالالت ریوی
گزارش هایی از شروع حاد آسیب ریوی (چندروز تا چند هفته) در بیماران تحت درمان با آمیودارون وریدی
دیده شده است ،که شامل اسپاسم برونش ،خس خس سینه ،تب ،تنگی نفس ،سرفه ،هموپتیزی و هیپوکسی
می باشد.
سمیت ریوی از عوارض شناخته شده استفاده طوالنی مدت ازآمیودارون است.
• اختالالت تیروئید
آمیودارون باعث مهار تبدیل  T4به T3و افزایش سطح  T4و کاهش سطح  ،T3در بیماران با تیروئید طبیعی
می شود.آمیودارون به خاطر ید که در ساختار خود دارد می تواند باعث بروز هایپو تیروئید یا هایپرتیروئید
شود .ارزیابی عملکرد تیروئید قبل از درمان و پس از آن به صورت دوره ای  ،به خصوص در سالمندان ،و در
هر بیمار با سابقه ندول های تیروئید ،گواتر و یا دیگر اختالل عملکرد تیروئید باید انجام شود ..به خاطر نیمه
عمر طوالنی آمیودارون و متابولیت های آن ،تست های غیر طبیعی عملکرد تیروئید  ،غلظت باالی ید پالسما و
تغییر عملکرد تیروئید  ،ممکن است برای ماه ها بعد از قطع آمیودارون ادامه داشته باشند.
• عمل جراحی
نظارت دقیق بعد از عمل در بیماران تحت بیهوشی عمومی باید انجام شود،به دلیل اینکه بیماران مصرف
کننده آمیودارون ممکن است به اختالالت هدایتی ناشی از بی حس کننده ها حساسیت بیشتری نشان دهند.
• استفاده طوالنی مدت
محدودیت هایی در بیماران تحت درمان با آمیودارون داخل وریدی برای بیش از  3هفته وجود دارد.
• جراحی لیزر قرنیه
در بیماران تحت درمان با آمیودارون انجام عمل لیزر قرنیه ممنوع است.
• اختالالت الکترولیت
هیپوکالمی یا هیپومنیزیمی قبل از شروع درمان با آمیودارون باید درمان شود .در بیمارانی که دچار اسهال
شدید هستند یا همزمان از داروهای مدر استفاده می کنند مونیتورینگ الکترولیت ها و تعادل اسید و باز
باید مورد توجه قرار بگیرد.
تداخالت دارویی
با در نظر گرفتن نیمه عمر طوالنی و متغیر آمیودارون ،تداخالت دارویی زیادی وجود داردکه نه تنها به صورت
همزمان با داروهای دیگر  ،بلکه با داروهایی که پس از قطع آمیودارون نیز تجویز می شود،دیده شده اند.
• داروهای افزایش دهنده :QT
آنتی آریتمی های کالس  Iو  ، IIIلیتیوم ،فنوتیازینهای خاص ،داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای،
فلوروکینولون ها و آنتی بیوتیک های ماکرولید  ،پنتامیدین  ،IVو ضد قارچ های آزول ،خطر آریتمی
Torsades de Pointsرا افزایش می دهند .از مصرف همزمان داروهایی که باعث طوالنی شدن فاصله QT
می شوند اجتناب کنید.
• داروهای کاهنده ضربان قلب و یاایجادکننده اختالالت هدایتی
دیگوکسین ،مسدود کننده های بتابالکر  ،وراپامیل  ،دیلتیازم  ،کلونیدین باعث کاهش ضربان قلب  ،ایست
سینوسی و بلوک  AVمی شوند .مونیتورینگ ضربان قلب در بیماران تحت درمان باآمیودارون که همزمان
داروهای کاهنده ضربان قلب مصرف می کنند ،باید انجام شود.
• سایر داروها
•مهار کننده های پروتئاز ،لوراتادین ،سایمتیدین ،ترازودون متابولیسم را کاهش و باعث افزایش غلظت
سرمی آمیودارون می شوند .استفاده همزمان از ریفامپین ، ST. John’s Wort ،ممکن است به کاهش غلظت
سرم و از دست دادن اثرآن منجر شود .کلستیرامین گردش روده ای -کبدی آمیودارون را کاهش و در
نتیجه حذف آن افزایش می یابد.
•مهار کننده های  HMG-COAردوکتاز :استفاده همزمان از مهار کننده های  HMG-COAردوکتاز با
آمیودارون باگزارش هایی از میوپاتی  /رابدومیولیز همراه است .دوز سیمواستاتین در بیماران مصرف
کننده آمیودارون به  20میلی گرم در روز ،دوز روزانه لوواستاتین به  40میلی گرم در روز باید محدود شود.
•متابولیسم آنتی آریتمی هایی مانند کینیدین ،پروکائین آمید ،فلکاینید با آمیودارون مهار می شوند .به طور
کلی ،هر داروی ضد آریتمی باید با دوز کمتر از دوز معمول وبا نظارت دقیق آغاز شود.
• متابولیسم لیدوکائین توسط آمیودارون مهار و در نتیجه غلظت آن افزایش می یابد .برادی کاردی سینوسی
و تشنج در بیماران دریافت کننده لیدوکائین همراه با آمیودارون گزارش شده است.
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• دوز داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین باید تا یک سوم یا یک دوم کاهش یابد و زمان پروترومبین ()PT
باید به دقت مونیتورینگ شود.
• تداخل احتمالی بین کلوپیدوگرل و آمیودارون باعث موثر نبودن مهار تجمع پالکتی می شود.
• مصرف همزمان دابیگاتران با آمیودارون ممکن است باعث تغییر در غلظت سرمی دابیگاتران شود.
• مصرف همزمان فنتانیل با آمیودارون ممکن است باعث افت فشار خون وکاهش ضربان قلب شود.
• افزایش سطح سرمی فنی توئین در طول درمان همزمان با آمیودارون گزارش شده است.مونیتورینگ فنی
توئین در بیماران باید انجام شود.
• درمان باآمیودارون (>  2هفته) باعث اختالل درمتابولیسم دکسترومتورفان ومنجر به افزایش غلظت
سرمی آن می شود.
درصورت استفاده از سایر داروها حتما” پزشک خودرا مطلع سازید.
مقدار و نحوه مصرف دارو:
آریتمی بطنی
دوز معمول:
 1000میلی گرم در  24ساعت اول درمان ،با دستور زیر:
تزریق سریع  150میلی گرم در  10دقیقه اول (دوز 15میلی گرم  /دقیقه) ،به دنبال آن 360میلی گرم
در طول  6ساعت بعد( 1میلی گرم  /دقیقه) ،سپس  540میلی گرم در  18ساعت باقی مانده ( 0.5میلی
گرم  /دقیقه)
دوز نگهدارنده:
پس از  24ساعت اول ،دوز نگهدارنده با سرعت  0.5میلی گرم  /دقیقه ( 720میلی گرم در هر  24ساعت)
با غلظت  1تا  6میلی گرم  /میلی لیتر ادامه یابد( .برای غلظت آمیودارون بیشتر از  2میلی گرم  /میلی لیتر
از یک کاتتر وریدی مرکزی استفاده شود).
دوره درمان:
دوز نگهدارنده با سرعت  0.5میلی گرم  /دقیقه برای  2تا  3هفته بدون در نظر گرفتن سن بیمار ،عملکرد
کلیوی ،و یا عملکرد بطن چپ می تواند ادامه یابد .محدودیت برای بیماران دریافت کننده آمیودارون داخل
وریدی ،برای بیش از  3هفته وجود دارد.
► آماده سازی برای تجویز:
دارو با دوز  50میلی گرم  /میلی لیتر
► انفوزیون سریع :اضافه کردن 3میلی لیتر آمیودارون( 150میلی گرم) به 100میلی لیتر از محلول
دکستروز  5درصد در آب (غلظت 1.5میلی گرم/میلی لیتر) و انفوزیون بیش از  10دقیقه برای به حداقل
رساندن افت فشار خون.
► انفوزیون آهسته ( 6ساعت) :اضافه کردن  18میلی لیتر از آمیودارون ( 900میلی گرم) به  500میلی
لیتر محلول دکستروز  5درصد در آب (غلظت  1.8میلی گرم  /میلی لیتر).
► نکات تجویز آمیودارون:
• در انفوزیون محلول های حاوی آمیودارون تزریقی اگر ست تزریق قطره ای استفاده شود ممکن است منجر
به کاهش  30درصد دوز در بیماران شود .آمیودارون باید توسط یک پمپ تزریق حجمی انفوزیون شود.
• آمیودارون ،در صورت امکان ،از طریق کاتتر ورید مرکزی انفوزیون شود.
• آمیودارون داخل وریدی باغلظت بیشتر از  3میلی گرم  /میلی لیتر در دکستروز  5درصد در آب با شیوع
باالی فلبیت وریدی محیطی همراه بوده است .با این حال ،غلظت  2.5میلی گرم  /میلی لیتر یا کمتر به نظر می
رسد عوارض کمتری داشته باشد .بنابراین ،برای تزریق بیش از  1ساعت ،غلظت آمیودارون از  2میلی گرم
 /میلی لیتر تجاوز نمی کند  ،مگر اینکه کاتتر ورید مرکزی استفاده شود.
• انفوزیون آمیودارون برای بیش از  2ساعت باید در بطری های شیشه ای یا پلی اولفین حاوی دکستروز5
درصد در آب تجویز شود.ظروف شیشه ای خالی برای مخلوط دارو نباید استفاده شود به دلیل ناسازگاری که
با بافر درون این ظروف دارد ممکن است واکنش سریع ایجاد شود.
• آمیودارون جذب پی وی سی ( )PVCلوله می شود ،و بر اساس مطالعات بالینی که روی لوله پی وی سی انجام
شده ،استفاده از آن توصیه می شود.
• آمیودارون باعث نشت پالستی سایزر از جمله -2- Dii) DEHPاتیل هگزیل فتاالت) از لوله داخل وریدی
(از جمله لوله  )PCVمی شود .درجه نشت در تزریق آمیودارون در غلظت های باالتر و سرعت تزریق کمتر
از سرعت توصیه شده ،افزایش می یابد .پلی سوربات  ،80یک جزء از آمیودارون تزریقی است ،که باعث
نشت DEHPاز پی وی سی می شود.
• تا زمان استفاده جهت محافظت از نورباید در جعبه نگهداری شود؛ اما در موقع تجویزنیازی به نگهداری
دور از نور ندارد.
توجه :داروهای تزریقی جهت مشاهده ذرات ریز و تغییر رنگ  ،قبل از شروع تزریق باید بررسی شوند.
پایداری محلول آمیودارون هیدروکلراید

محلول

غلظت)(mg/ml

ظرف

نتیجه

دکستروز %5در آب

6-1

پی وی سی

از لحاظ فیزیکی
پایدار  ،با افت کمتر
از%10در 2ساعت
دمای اتاق

دکستروز %5در آب

6-1

پلی اولفین  ،شیشه

از لحاظ فیزیکی پایدار،
بدون افت در 24
ساعت دمای اتاق

ناسازگاری آمیودارون تزریقی در دکستروز5درصددر آب با داروهای زیر نشا ن داده شده است:
آمینوفیلین ،سفاماندول ،سفازولین سدیم ،مزلوسیلین سدیم  ،هپارین سدیم  ،بی کربنات سدیم
سمیت  /عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود اگرچه همه این
عوارض در یک فرد دیده نمی شودلیکن در صورت بروز هرعارضه ای با پزشک مشورت کنید:
مهم ترین عوارض شامل افت فشار خون ،آسیستول  /ایست قلبی  /فعالیت الکتریکی بدون نبض (،)PEA
شوک کاردیوژنیک ،نارسایی احتقانی قلب ،برادی کاردی ،اختالالت عملکرد کبد ،بلوکAVوVTمی باشند.
شایع ترین عوارض جانبی که منجر به قطع درمان آمیودارون وریدی می شود افت فشار خون ،آسیستولM،
ایست قلبی  ،فعالیت الکتریکی بدون نبض VT, (PEA( ،و شوک کاردیوژنیک است.
شرایط نگهداری ،اشکال دارویی و نوع بسته بندی:
دارو را در دمای کمتر از  25درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید .
مصرف کننده محترم از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم .شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطالع برساند ،بخش
علمی شرکت ،با شماره تلفن 77715554 :از ساعت  8الی  4بعدازظهر ،پاسخگوی سواالت علمی شما عزیزان است.
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