شماره
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دستورالعمل توزیع و مصرف داروی رمدسیویرRemdesivir
 Remdesivirویال  100میلیگرم (پودر برای تهیه محلول جهت انفوزیون وریدی به مدت  30تا  120دقیقه)
داروی  Remdesivirبا رعايت شرايط زير ممکن است در درمان بيماران بستری مبتال به بيماری کوويد  19کمک کننده باشد:


اين دارو تنها توسط متخصص بيماریهای عفونی و فوق تخصص عفونی اطفال و متخصص داخلی فوکال پوينت مراقبت و
درمان بيماران کوويد قابل تجويز است.



اين دارو تنها در سطح بيمارستانها توزيع میگردد.



داروی  Remdesivirتنها برای بيماران بستری در بيمارستان به صورت انفوزيون وريدی ،توسط کادر درمانی تجويز
میگردد.



داروی  Remdesivirتنها بايد با دوز درج شده در اين دستورالعمل تجويز گردد.



اين دارو در بيماران با پنومونی کوويد (درگيری ريوی و نيازمند حمايت تنفسی) در مراحل اوليه بيماری ( viremia
 )phaseممکن است کمک کننده باشد.



کل دوره درمان  5روز میباشد ،در بيمارانی که پيشرفتی در شرايط بالينی نشان نمیدهند ،درمان میتواند به مدت پنج
روز ديگر نيز ادامه يابد.

اندیکاسیون دارو:
 )1داروی  Remdesivirتنها در اطفال و بزرگساالن با بيماری کوويد  19تائيد شده با درگيری ريوی و نيازمند حمايت
های تنفسی قابل تجويز است.
(نکته :افرادی که نياز به اکسيژن مکمل دارند ولی تحت تهويه مکانيکی تهاجمی يا (ECMO) Extracorporeal membrane
 oxygenationقرار ندارند ،بيشترين سود را از تجويز اين دارو میبرند)
دوز( :برای بیماران با وزن  ۴0کیلوگرم و بیشتر)
 )1بيمارانی که به حمايت تهويه مکانيکی تهاجمی و/يا  ECMOنياز ندارند ،دوز اول  200میلیگرم تک دوز و سپس روزانه
 100میلیگرم به صورت انفوزيون وريدی (روزهای دوم تا پنجم) برای دوره درمانی  5روز توصيه میگردد.
 )2در بيمارانی که نياز به تهويه مکانيکی تهاجمی و/يا  ECMOدارند ،دوز اول  200میلیگرم تک دوز و سپس روزانه 100
میلیگرم به صورت انفوزيون وريدی (روزهای دوم تا دهم) برای دوره درمان  10روز توصيه میگردد.
تجویز در کودکان:
نوزادان و کودکان بين  3/5تا  40کيلوگرم دوز اول  ۵میلی گرم بر کیلوگرم تک دوز در روز اول و سپس  ۲/۵میلی گرم بر
کیلوگرم تک دوز روزانه.
تنظیم دوز:
 )1نارسایی کلیوی:


 : (eGFR) ≥30 mL/minنيازی به تنظيم دوز ندارد.
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 : (eGFR) <30 mL/minتوصيه نمیشود ( .تجويز در صورتی که مزايا به معايب دارو سنجيده شود)

 )2نارسایی کبدی :مطالعه نشده است .در نارسايی پيشرفته کبدی ) (Child-paugh score Cتوصيه نمیشود ( تجويز
در صورتی که مزايا به معايب دارو سنجيده شود)
موارد منع مصرف:
حساسيت به  Remdesivirيا هر يک از اجزای فرموالسيون
اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو:
)1
)2
)3
)4

تست هماتولوژی
تست عملکرد کبد
تست عملکرد کليه
تست بيوشيميايی سرم

عوارض جانبی:
داروی  Remdesivirبه صورت تحقيقاتی در درمان بيماری کوويد  19مصرف میگردد ،بنابراين عوارض جدی يا غير قابل انتظاری
که پيش از اين گزارش نشده اند نيز ممکن است ايجاد شوند.
عوارض  1تا %10
* عوارض متابوليک )1 :هيپرگليسمی ()% 1/8
 )3افزايش )% 4( Total bilirubin
 )2افزايش )% 2/8( AST
* عوارض کبدی )1 :افزايش )% 1/5( ALT
* عوارض کليوی )1 :نارسايی حاد کليوی ( )2 )% 2/8کاهش  )3 )% 3/7( GFRافزايش کراتينين ()% 1/5
* ساير عوارض :تب ()5%
عوارض : 1% 
* عوارض کليوی :کاهش کليرانس کراتينين ()% 0/6
ساير عوارض با شيوع نا مشخص :عوارض مرتبط با انفوزيون (افت فشار ،تهوع ،استفراغ ،تعريق و لرز)

نکته  :الزم به ذکر است ،کادر درمان می بايست تمامی اشتباهات داروپزشکی و عوارض جانبی جدی که به طور بالقوه ممکن است
به دليل تجويز داروی  Remdesivirباشند را رديابی و در سامانه گزارش دهی آنالين سازمان غذا و دارو به نشانی www.
 Adr.ttac.irگزارش نمايند.
تداخل دارو-دارو:
تجويز همزمان داروی  Remdesivirبا کلروکين /هيدروکسی کلروکين ممکن استت موجتب کتاهش ابربخشتی Remdesivir
شود .با توجه به نيمه عمر طوالنی بيولوژيک کلروکين /هيدروکسی کلروکين در بيماران با سابقه مصرف اين داروها ،اين کتاهش ابتر
احتمالی مد نظر قرار گيرد.
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پایش:
پيش از تجويز داروی  Remdesivirو سپس يک روز درميان  ،آزمايشهای عملکترد کبتد ( ،AST ،ALTبيلتیروبين و آلکتالين
فسفاتاز) ،هماتولوژی ،عملکرد کليه (کليرانس کراتنين و کراتينين سرم) و تستهای بيوشيميايی سرم انجام شود .همچنين بيمتار از
نظر عوارض مرتبط با انفوزيون دارو پايش شود.
هشدارها:
 )1عوارض ناشی از انفوزيون :تعريق ،افت فشارخون ،تهوع ،لرز و استفراغ در طول انفوزيتون  Remdesivirمشتاهده شتدهاند .در
صورت بروز اين عوارض تجويز دارو بايد متوقف گردد و اگر عوارض ايجاد شده ،شديد هستند ،داروی مناسب جهتت درمتان عتوارض
نيز تجويز گردد.
 )2افزايش آنزيمهای کبدی در داوطلبين سالم و بيماران مبتال به  COVID-19ديده شده است .اين دارو نبايد در بيمتارانی کته 5
≤  ALTبرابر حداکثر رنج نرمال است ،شروع شود .در بيمارانی که در طی درمان با  Remdesivirدچتار افتزايش  ALT ≤ 5برابتر
حداکثر رنج نرمال شدهاند ،يا بيمارانی که افزايش  ALTهمراه با عالئمی مانند التهاب کبد ،افزايش بيلی روبتين کونژوگته ،افتزايش
آلکالين فسفاتاز يا افزايش  INRداشتهاند Remdesivir ،بايستی قطع گردد.
 )3در بيمارانی که در طی درمان با  Remdesivirدچار افزايش  ALT ≤ 5برابر حداکثر رنج نرمتال شتدهاند ،میتتوان بتا کتاهش
سطح آنزيم ( ALT ≤ 5برابر حد نرمال) درمان را مجدد شروع کرد.
 )4در فرموالسيون تزريقی دارو سيکلودکسترين وجود دارد که میتواند در بيماران با نارسايی کليه در بدن تجمع گردد.
مصرف در بارداری:
مطالعهای در رابطه با مصرف اين دارو در زنان باردار انجام نشده است ( .تجويز در صورتی که مزايا به معايب دارو سنجيده شود).
مصرف در شیردهی:
اطالعاتی در مورد وجود دارو در شير انسان ،ابر دارو بر شيرخوار و ابر دارو بر توليد شير در دسترس نيست.
نحوه تزریق:
 19سی سی آب استريل برای تزريق به پودر ليوفليزه دارو اضافه نموده و بالفاصله برای  30بانيه ويال تکان داده شود سپس برای 2
تا  3دقيق اجازه دهيد تا محتويات نشست کرده و محلول شفاف ايجاد شود ،اگر محتويات کامل حل نشدند ويال را برای  30بانيه
ديگر تکان داده و برای  2تا  3دقيقه ساکن قرار دهيد ،اين پروسه را تازمانيکه همه محتويات ويال کامال حل شوند ادامه دهيد.
غلظت به دست آمده 100ميلی گرم در  20ميلی ليتر است .برای رقيق سازی نهايی ،داروی رقيق شده اوليه به  100يا  250ميلی
ليتر  0٪/9 NaClاضافه شده و به آرامی برای بي ست بار وارونه کنيد تا مخلوط شوند( تکان ندهيد) .پودر حل شده قبل رقيق
سازی نهايی را تا  4ساعت در دمای اتاق و تا  24ساعت در يخچال می توان نگهداری کرد.
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بسمه تعالی
فرم تدوین راهنمای تجویز

نام دارو

کاربرد
دارو

افراد صاحب

محل

شرط تجویز

صالحیت جهت
تجویز

مصرف
اندیکاسیون

کنترا اندیکاسیون

)2

Remdesivir
ويال  100ميلیگرم
(پودر برای تهيه محلول
جهت انفوزيون وريدی
به مدت  30تا 120
دقيقه)

فوق تخصص
عفونی اطفال

داروی  Remdesivirتنها در اطفال و
آنها تائيد شده و درگيری ريوی (پنومونی
کوويد) نيازمند حمايت تنفسی داشته

بستری
 )3متخصصين
داخلی فوکال
پوينت
مراقبت و
درمان
بيماران
کوويد

باشند ،ممکن است کمک کننده باشد.

حساستتتتتيت بتتتتته
 Remdesivirيتتتتا
هتتتر يتتتک از اجتتتزا
فرموالسيون

بخشهتتتای
بستتتتتتتری
بيمارستانها

توصیه ها

دارو
بزرگساالن( :برای بيماران با وزن
 40کيلوگرم و بيشتر)
)1بيمارانی که به تهويه مکانيکی
)(ECMO
تهاجمی و/يا
Extracorporeal
membrane oxygenation
نياز ندارند ،دوز اول  200mgتک
دوز و سپس روزانه  100mgبه
صورت انفوزيون وريدی برای دوره
درمانی  5روز توصيه میگردد.
 )2در بيمارانی که نياز به تهويه
مکانيکی تهاجمی و/يا ECMO
نياز دارند ،دوز اول  200mgتک
دوز و سپس روزانه  100mgبه
صورت انفوزيون وريدی برای دوره
درمان  10روز توصيه میگردد.
کودکان:
نوزادان و کودکان بين  3/5تا 40
کيلوگرم دوز اول  5ميلی گرم بر
کيلوگرم تک دوز در روز اول و
سپس  2/5ميلی گرم بر کيلوگرم
تک دوز روزانه.



نیاز قبل از تجویز

دارو

 )1متخصص
بيماریهای
عفونی
بزرگساالنی که ابتال به  COVID-19در

دوز و تواتر مصرف دارو

اقدامات مورد

تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابالغ به مدت  2سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.

)1
)2
)3
)4

تست
هماتولوژی
تست عملکرد
کبد
تست عملکرد
کليه
تست
بيوشيميايی
سرم

)1
)2

)3

بيمار در هنگام انفوزيون پايش
شود.
اين دارو با هيچ داروی تزريقی
ديگری نبايد همزمان و از يک
الين تزريق شود.
بعد از اتمام انفوزيون
 ،Remdesivirدر الين تزريق
حداقل  30ميلی ليتر نرمال
سالين فالش شود.

