شیاف فرتیژست®
شکل دارویی:
شیاف فرتیژست® حاوی پروژسترون و به صورت  022و  022میلی گرمی توسط داروسازی ابوریحان
ارائه می گردد.
دسته دارویی :پروژستین
مکانیسم عمل:
مهار تخمک گذاری ،افزایش ویسکوزیته مخاط سرویکس ،افزایش پذیرش اندومتر
موارد مصرف:
 آمنوره
 خونریزی واژینال
 سندرم پیش از قاعدگی
 نگهداری بارداری در زمان کاشت
 افزایش سطح پروژسترون در مواردی که درمان ناباروری موجب کاهش پروژسترون شده باشد
مقدار مصرف:
 022میلی گرم روزانه تا حداکثر  022میلی گرم دو با در روز
نکته:
شیاف فرتیژست® قابلیت استفاده به صورت رکتال و واژینال را دارد.
در موارد زیر استفاده واژینال ارجح است:
 التهاب کولون
 اشکال در کنترل حرکات روده
در موارد زیر بهتر است رکتال استفاده شود:
 پس از زایمان
 سوزش والتهاب و یا عفونت واژینال
 استفاده از برخی روش های ضد بارداری مانند:کاندوم ،کپ و دیافراگم
مقایسه با سیکلوژست:
 در یک طرح تحقیقاتی شیاف فرتیژست® ابوریحان با شیاف سیکلوژست در حمایت از فاز لوتئال
بیماران تحت درمان سیکلهای  IUIدر پژوهشکده رویان مقایسه شد .این مطالعه به طور تصادفی
روی  022خانم که متوسط نازایی آنها  ...1±1.03سال بود ،انجام شد و در کل نتایج بارداری در
میزان حاملگی شیمیایی و بالینی اختالف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
 در مطالعه دیگری حاللیت و آزادسازی شیاف فرتیژست® داروسازی ابوریحان با شیاف
® cyclogestشرکت  ALpharmaبعنوان نمونه معتبر مرجع ،مقایسه ای انجام شد .مطالعات
بالینی آن در مرکز ناباروری اصفهان انجام شد و نتیجه به تایید وزات بهداشت،درمان و آموزش
پزشکی رسید .نتیجه بیانگر آزادسازی و  dissolution profileیکسان بود.

عوارض:
سرگیجه ،سردرد ،خستگی ،افسردگی ،راش ،آلوپسی ،آکنه ،آمنوره ،دیس منوره ،آمبولی ریه ،یرقان
کلستاتیک ،هایپرگالیسمی
منع مصرف:
حساسیت به پروژستین ها و سایر اجزای تشکیل دهنده دارو ،اختالل کلیه و کبد ،سرطان پستان ،خونریزی
بدون تشخیص ،بارداری و شیردهی ،دیابت ،میگرن ،افسردگی ،بیماریهای قلبی ،تشنج
تداخالت:
بروموکریپتین ،کاربامازپین ،فنی توئین ،فنوباربیتال ،گریزوفولوین ،ریفامپین
احتیاط:
چنانچه هریک از موارد زیر را مشاهده کردید به پزشک خود اطالع دهید:
خونریزی واژینال ،توده پستان ،درد قفسه سینه ،بی حسی یا سفتی عضالت ،ادم ،یرقان ،ادرار تیره،
مدفوع کمرنگ ،سردرد ،تاری دید ،تنگی نفس
اطالعات بیمار:
 دارو ممکن است موجب افزایش وزن بیمار گردد ،وزن خود راروزانه کنترل کنید و چنانچه در
هفته بیش از  0..کیلوگرم افزایش وزن داشتید به پزشک اطالع دهید.
 در طول دوره مصرف فشار خون به طور مرتب کنترل و تستهای کبدی مانند  ASTو  ALTو
بیلی روبین کنترل شود.
 اگر دیابت دارید قند خون خود را مرتبا چک کنید.
 در صورت بروز تغییرات احساسی ،عاطفی ،ذهنی ،خلق و خو پزشکتان را مطلع سازید.
بارداری و شیردهی:
این دارو در بارداری در گروه  Xقرار دارد و منع مصرف دارد.
به دلیل ترشح دارو در شیر مادر ،در دوران شیردهی نباید استفاده شود.
نگهداری:
بهترین دمای نگهداری فرتیژست®  50.cدرجه است ولی میتوان آنرا در دمای  15ºcتا  30ºcهم نگه
داشت.

