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دکتر شکوفه آتش پور 

سم شناسی–پی اچ دی داروشناسی -دکترای حرفه ای داروسازی

استادیار  دانشگاه علوم پزشکی جهرم



ا از يماريهها به يك گونه بزرگ ويروسها تعلق دارند كه مي توانند سبب طيفي از بكرونا ويروس 

شوند( SARS)سرماخوردگي تا سندرم تنفسي حاد شديد 



تاریخچه کروناویروس ها

نوع کوروناویروس تا پیش از این باعث بیماری در انسان می شدند6

(.   درصد کشندگی10( )انسان-گربه چینی-خفاش )SARS-CoVکروناویروس سارس2002سال 

.  این ویروس بطور کلی ناپدید شد2003در تابستان •

MERS-CoV )خفاش به شتر و سپس انسان(کرونا ویروس جدیدی کشف شد 2012سال 

.سال است که همچنان در عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و شتر های پاکستان وجود دارد7این کروناویروس •

از طر یق تماس نز دیك انسان به انسان قا بل انتقال است•
همه مبتال یان سا بقه سفر  به كشو رهاي حوزه جنوبي خا ور میا نه را داشته اند -مورد  318بیشتر ین مو ارد ابتال در عر بستان -

.طغیان پنومونی در شهر ووهان شروع شد که در اثر یک کروناویروس جدید بود2019در آذر ماه 



شهردرتنفسیشدیدعفونتمواردازایخوشهمیالدی،2019دسامبرماه31
اساسبرابتدادر.شدگزارشچینکشورهوبای،استان،(Wuhan)ووهان

درکاریاحضورتاریخچهبیمارانازبرخیکهرسیدمینظربهاینگونهمشاهدات
روزدربالفاصلهمذکوربازار.دارندرادریاییغذاهایوماهیفروشعمدهبازار
طوربهآنجادرگندزداییومحیطسالمتاقداماتوشدتعطیل2020ژانویهاول

.رسیدانجامبهکامل



مورد27دسامبر31در)شداعالم2019سالروزآخریندرتنفسیشدیدبیماریطغیان•

(بودندمبتالشدیدفرمبهنفر7کهشداعالمناشناختهعلتباپنومونی

خانوادهدروداردسارسباژنتیکیقرابت%70کهشداعالمویروساینکشفژانویه9•

داردقرارSARBECOVIRUSزیرگونهوبتاکروناویروسگونه،کروناویریده

•COVID- 19



اختالف این کر و نا ویر وس با سایر کرونا ویر وسها

اين کرونا ويروس عالوه بر حمله به دستگاه تنفسی •

ا نيز روده و سلو لهای دفا عی بدن ر–کليه –می تو اند ارگا نهای ديگر مانند کبد 

و به علت نا رسا يی کليه-الو ده کند واغلب مرگ در اثر نا رسايی شديد تنفسی  

افت شديد فشار خون و بستری در بخش مر اقبت ويژه رخ می دهد 
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بهمن ماه 24



بهمن 24
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تعریف مورد مشکوک، محتمل  و قطعی بیماری 

تعریف موارد بیماری
مورد مشکوک

قابل توجيه فرد با شرح حال سرفه خشک يا لرز يا گلودرد همراه با تنگی نفس با يا بدون تب که با عامل اتيولوژيک ديگری❑

نباشد

:( با هر شدتی که باشد)بيمار دارای تب و يا عالئم تنفسی •
o  روز قبل از شروع عالئم بيماری را داشته باشد14، در عرض 19-قطعی بيماری کوويد/با مورد محتملسابقه تماس نزديک

o  درمانی-کارکنان بهداشتی

مورد محتمل

:مورد مشکوکی است که

می باشد نظير انفيلتراسيون مولتی 19-با تظاهرات راديولوژيک که از نظر راديولوژيست به شدت مطرح کننده بيماری کوويد ❖

 ground glassريه يا راديوگرافی قفسه صدری و  CT scanلوبولر يک يا دو طرفه خصوصاً انفيلتراسيون نواحی محيطی در 
(( Clinically confirmedريه  CT scanدر 

يرقابل فرد مبتال به پنومونی که عليرغم درمان های مناسب ، پاسخ بالينی نامناسب داشته و به شکل غير معمول و سرعت غ❖

(( Clinically confirmedانتظاری وضعيت بالينی بيمار حادتر و وخيم تر شده يا فوت شود 

❖Inconclusive result : نتيجه آزمايشPCR فرد معلوم نيست بعنوان مثبت يا منفی قطعی گزارش نشده است.

مورد قطعی

، صرف نظر از وجود عالئم و نشانه های بالينی و ارتباط نزديک19-فرد با تاييد آزمايشگاهی ويروس ناشی از کوويد➢



عالیم بالینی

عداد از داشته اند هنوز مشخص نیست چه تتببسیاری از بیمارانی که تا کنون شناسایی شده اند 
بیماران ممکن است بدون تب باشند

:  بر اساس اطالعات فعلی طیفی از بیماری تنفسی می تواند رخ دهد

%65(: موارد خفیف سرپایی( )ILI)شبه آنفلوانزا سندرم •
(SARI)سندرم شدید تنفسی •

%20: پنومونی متوسط•
ICU :5%پنومونی شدید نیازمند بستری در •



تا  ASYMPTOMATIC/PRE-SYMPTOMATICقبل از بروز عالئم  /طيفی از عالئم از بی عالمتی19بيماری کوويد •

ردمرحله واخاطر نشان می شود که عالئم ثابت نيست و در هر زمان ممکن است بيمار،. بيماری بسيار شديد تظاهر می کند

.بعدی شود

روز 3-14تا 19-دوران کمون بيماری کوويد•

روز پس از تماس، عالئم آشکار می شود4-5بطور متوسط در طی •

ايجاد شودو مرگ ممکن است (ARDS)نفسی طيفی از بيماری از بی عالمت تا پنومونی شديد، سندروم ديسترس حاد ت•

بصورت بی عالمت، عالئم خفيف تا متوسط دارند19-موارد بيماران مبتال به کوويد% 80در حدود •

.  موارد مبتاليان با عالئم شديد و نياز به بستری% 15حدود •

.و مراقبت های ويژه باشد ICUممکن است نيازمند بستری در موارد شرايط بيمار بحرانی شده و% 5در •

از دست دادن حس بويايی و نيز حس چشايی•

،ضعف ؛بی حالی ، خستگی زودرس ،دل درد، تهوع، استفراغ از عالئم ديگر می توان به عالئم گوارشی نظير بی اشتهايی•

.و اسهال اشاره نمود
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متوسط

شديد



است که در حين بيماريابی در افراد بی  RT-PCRاساساً تشخيص بيماری در اين مرحله صرفا با تست آزمايشگاهی •
مثبت و يا مواردی که در محل  RT-PCRبا تست 19-عالمت در بين افراد در تماس نزديک با افراد مبتال به کوويد

کن اين افراد بعد از مدتی مم.های تجمعی غربالگری از افراد بی عالمت صورت می گيرد ، تشخيص داده می شوند 
است عالمت دار شوند ، لذا پايش عالمتی آنها الزم است انجام شود

مرحله صفر

درجه، گلودرد با یا بدون سرفه های خشک، ، لرز، سردرد، از دست دادن حس چشایی 38عالئم خفیف بصورت تب کمتر از .•
فاوت این عالئم می تواند در هر فرد مت. و بویایی، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، اسهال، بدن درد، ضعف و خستگی مفرط

.باشد و بیمار یک یا چندین مورد از عالئم را داشته باشد

.  میباشد ( سطح اشباع اکسیژن) SpO2≥93%در این مرحله عالئم حیاتی نظیر نبض، فشارخون و تعداد تنفس پایدار است و  •
.فرد نیاز به بستری ندارد

مرحله ) مرحله يک 
( ابتدايی عفونت

C°38بیشتر از /تنگی نفس، احساس درد و فشار در قفسه سینه با یا بدون تب مساوی•

•. SpO2  93تا % 90بین%

گزارش شده( سردرد شدید ) عالئم گوارشی و عصبی •
فاز تنفسی متوسط

SpO2<90%،PaO2/FiO2 ≤300 mmHgو تنگی نفس،  RR>30پیشرفت سریع عالئم تنفسی،  تاکی پنه •

از ریه در سی تی اسکن% 50و نیز افزایش درگیری بیش از a-A gradientافزایش •
فاز تنفسی شديد

SpO2≤88%علیرغم درمانهای اکسیژن درمانی غیرتهاجمی : بیمار با عالئم نارسایی تنفسی•

بیمار با نشانه های شوک•

بیمار نیازمند یا تحت تهویه مکانیکی•

بیمار دچار نارسایی چند ارگانی•

فاز تشديد –مرحله سوم 
التهاب 





19-گروه های در معرض خطر ابتال نوع عارضه دار کووید

بيماران با نقص ايمنی-گروه الف

پردنيزولون بيش از دو هفته يا دوز تجميعی  20mg/dبيش از )تحت درمان با کورتيکواستروئيد •
(ميلی گرم معادل پردنيزولون  600بيش از 

شيمی درمانی، پيوند اعضاء،  بدخيمی ها•

بيماران با بيماری زمينه ای-گروه ب

پر فشاری خون•

HbA1c >7,6%ديابت کنترل نشده با •

عروقی غير از فشارخون–بيماری قلبی •

•BMI> 40

بيماری های تنفسی مزمن زمينه ای•

نارسايی کليوی مزمن•



Treatment

Oxygen Therapy

Fluid Management

Broad-spectrum antibiotics

Virally targeted inhibitors :Remdesivir, Favipiravir, Ribavirin, 
...

Antibody and plasma therapy

NSAIDs

ACEi/ARBs

Corticosteroids







ANTIVIRAL THERAPY - REMDESIVIR

 The only Food and Drug Administration-approved drug for the treatment of 
COVID-19

 Remdesiviris a nucleotide analogue that has shown broad antiviral 
activity in vitro: Middle East respiratory syndrome coronavirus 
(MERS-CoV) , severe acute respiratory syndrome coronavirus 1 
(SARS-CoV-1), and SARS-CoV-2.

 Inhibitor of RNA-dependent RNA

polymerase: delayed chain

termination, similar to that observed 

with entecavir, an antiviral used to 

treat hepatitis B virus

100mg/20mlمحلول تزریق وریدی بدون ماده نگهدارنده یا محافظ

mg 100پودر لئوفیلیزه جهت تهیه محلول وریدی 



ANTIVIRAL THERAPY - REMDESIVIR

Indication: 

• persons 12 years of age and older who weigh at least 40 kg) for the 
treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) requiring 
hospitalization. 

•Remdesivir should only be administered in a hospital or in a 
healthcare setting capable of providing acute care comparable to 
inpatient hospital care.

Dosage:

• For Adults and Pediatric Patients Weighing ≥40 kg give a dose of 200 
mg infused intravenously over 30 to 120 minutes on Day 1 followed by 
once-daily maintenance doses of 100 mg infused intravenously over 30 
to 120 minutes from Day 2 to completion of therapy.



 این دارو در بیمارانی که نیاز به بستری شدن دارند وSPO2  باشد و نیاز به %90آنها کمتر یا مساوی

.است SPO2تجویز این دارو بر اساس میزان.اکسیژن کمکی دارند تجویز می شود

ونتیالتور(در بیمارانی که نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی /ecmo )ندارند :

 از بیمارستان ادامه داده روز یا تا زمان ترخیص5میلی گرم تا 100میلی گرم تک دوز و سپس روزانه 200روز اول

.شود

 داده شودروز دیگر ادامه5در بیمارانی که بهبودی در تظاهرات بالینی شان دیده نشده است، تا

 دریافت کنندروز10در بیمارانی که نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی دارند باید درمان کامل را تا.



ANTIVIRAL THERAPY - REMDESIVIR
•For patients not requiring invasive mechanical ventilation and/or 

extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) the recommended 
treatment duration is 5 days; the treatment duration may be extended 
up to 5 additional days (10 days total) if clinical improvement is not 
observed. For patients requiring invasive mechanical ventilation and/or 
ECMO, the treatment duration is 10 days.

Duration of 
Treatment: 

• Prior to initiating therapy with remdesivir (and 
during use as clinically appropriate), the following 
laboratory studies should be performed: serum 
creatinine with eGFR, hepatic aminotransferase 
level, and prothrombin time testing prior to 
initiating.

Testing Prior to and 
During Treatment: 

• not recommended for persons who have an eGFR less 
than 30 mL/min.

Use of Remdesivir 
in Persons with 

Renal Impairment: 

• The use of remdesivir in persons younger than 12 years of 
age or weighing less than 40 kg is not recommended as the 
safety and efficacy of remdesivir has not been established in 
this patient population.

Use in Pediatric 
Patients : 



ANTIVIRAL THERAPY - REMDESIVIR

CONTRAINDICATIONS:

•Alanine aminotransferase (ALT) and/or aspartate aminotransferase (AST) greater than 5 times the upper 
limit of normal

•Estimated glomerular filtration rate (eGFR) less than 30 mL/min or requiring dialysis

•Pregnancy or breast feeding

•There are no available data for remdesivir and breastfeeding.

ADVERSE EFFECTS

•Hyperglycemia 

•Elevation in hepatic aminotransferase levels, acute renal failure and lowering GFR

•Hematochezia

•Nausea and vomiting

KEY DRUG INTERACTIONS

•At this time there are no data on drug interactions with remdesivir in humans. Due to antagonism 
observed in vitro, concomitant use of remdesivir with chloroquine phosphate or hydroxychloroquine 
sulfate is NOT recommended. Based on information from Gilead Sciences, there is no reason to believe 
that significant drug interactions would occur between remdesivir and CYP3A4 inhibitors or inducers.

در سرم حاوی رمدسیویر هیچ داروی دیگری نباید اضافه گردد. 1

رمدسیویر نباید همزمان با هیچ داروی دیگری از یک الین تجویز گردد. 2

افت فشار خون، حالت تهوع و استفراغ، تعریق، تب و لرز:عوارض جانبی وابسته به انفوزیون دارو



FAVIPIRAVIR

 شكل دارویي :Tab200mg

مكانیسم عمل این دارو،مهار انتخابي آنزیم : مكانيسم اثرRNA پلیمرازوابسته بهRNA  ممكن است سبب جهش از نوع جایگزیني .در ویروس است
پیش دارو است كه در بدن به شكل فعال یک واقع در.گرددو در نتیجه نوعي از ویروس بوجود اید كه قابلیت زنده ماندن ندارد RNAمتقاطع در

همي گوانین فسفوریبوزیل ترانسفرازدر فعال كردن این پیش دارونقش م–مبدل مي شود ،آنزیم هیپوگزانتین (  Favipiravir-RTP)خود
پستانداران را مهار نمي كند واثر سمي بروي آنها ندارد RNA,DNAفاویپیراویر .دارد

 نحوه مصرف:

Influenza and covid-19

:Adult

1600mg BID once , then 600-800mg BID for 4days

 روز5: كل دوره درمان

 1تداخالت درجه

 مقداراسیداوریک در خون افزایش مي یابد:پیرازینامید.

 مقدار رپاگلیناید در خون ممكن است افزایش یابد وعوارض جانبي:رپاگلیناید

 از آن بروز نمایدناشي.

مقدار فاویپیراویردرخون ممكن است افزایش یابد : تئوفیلین.

كارایي این داروها ممكن است كاهش یابد: فامسیکلوویر،سولینداک.



FAVIPIRAVIR

عوارض جانبي

افزایش میزان اسیداوریک خون،اسهال ،افزایش •
ALT  ،ASTانزیم هاي كبدي شامل 

ل شوك آنافیالكسي ،پنوموني،هپاتیت حاد،اختال•
(TEN)اپیدرم عملكرد كبدي ،یرقان نكرولیزسمي

اهش جانسون ،صدمات حاد كلیویي،ك-سندرم استیون•
،كاهش شمارش نوتروفیل شمارش گلبول سفید

،كاهش شمارش پالكت ،عالئم نورولوژیکی و 
م اختالل هوشیاري ،رفتار غیر عادي ،توه) رواني 

،هذیان ،تشنج ،،  كولیت همورازیکی

در صورت مشاهده،مصرف دارو قطع و اقدامات •
.الزم انجام شود 

*نكات مهم در مصرف دارو در بيمار كرونا*

ایي عفونت ویروسي ممكن است با عفونت باكتری•
همراه گردد ویا با عالئم شبه آنفوالنزا اشتباه 

ال شود،درصورت وجودعفونت باكتریایي یا احتم
ز عفونت باكتریایي، اقدامات مناسب مانند تجوی

.داروهاي ضد باكتریایي لحاظ گردد

یک درافراد با سابقه بیماري نقرس ،مقدار اسیداور•
خون پایش گردد

همچنین در افراد با سابقه اختالل عملكرد كبدي•
.،مقدار انزیم هاي كبدي پایش گردد



LOPINAVIR-RITONAVIR (KALETRA) FDA APPROVED, BUT NOT 
FOR COVID-19

 Lopinavir is an HIV protease inhibitor
that is available as a fixed-dose
coformulation with a second protease
inhibitor ritionavir, which is also a
potent pharmacokinetic
booster( through inhibition of the
CYP3A4 pathway).

 Treatment of HIV

 Interest in this medication as a therapy
for COVID-19 infection was based on
lopinavir's in vitro activity against severe
acute respiratory syndrome coronavirus
1 (SARS-CoV-1) and Middle East
respiratory syndrome coronavirus
(MERS-CoV), both of which are closely
related to SARS-CoV-2.

 In addition, lopinavir was shown to
avidly bind to the active site of the SARS-
CoV-2 main protease.

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/lopinavir-ritonavir#sect-fda_status


LOPINAVIR-RITONAVIR (KALETRA) FDA APPROVED, BUT NOT 
FOR COVID-19

DOSING

•The FDA-recommended doses of lopinavir-ritonavir for the treatment of adults with HIV are: 800 mg/200 mg (4 tablets) once daily or 400 mg/100 mg (2 tablets) twice 
daily. Lopinavir-ritonavir can also be given as an oral solution (80 mg/20 mg per mL) at a dose of 800 mg/200 mg (10 mL) once daily or 400 mg/100 mg (5 mL) twice 
daily.

•In the published lopinavir-ritonavir trial from China that enrolled hospitalized adults with severe COVID-19, the dose of lopinavir-ritonavir used was 400 mg/100 mg 
twice daily.

CONTRAINDICATIONS

•Persons who have previous history of clinically significant hypersensitivity (e.g. toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, erythema multiforme, urticaria, 
angioedema) to either lopinavir or ritonavir

•Concomitant use with medications that are highly dependent on CYP3A4 for clearance and for which elevated plasma concentrations are associated with serious and/or 
life-threatening reactions

•Concomitant use with medications that are potent CYP3A4 inducers that would cause significantly reduced lopinavir-ritonavir levels and thus potentially impact the 
efficacy of lopinavir-ritonavir

FDA STATUS

•Lopinavir-ritonavir is FDA-approved and widely available for the treatment of HIV in adults and children who are at least 14 days of age. Lopinavir-ritonavir is not 
approved by the U.S. FDA for the treatment of SARS-CoV-2/COVID-19. Use of lopinavir-ritonavir to treat SARS-CoV-2 is considered off label.

ADVERSE EFFECTS

•Nausea, Diarrhea

•Elevated levels of alanine aminotransferase (ALT) and/or aspartate aminotransferase (AST)

•Pancreatitis, usually associated with marked hypertriglyceridemia caused by ritonavir; this is highly unlikely to occur with short-term use of lopinavir-ritonavir

•Cardiovascular conduction abnormalities, including potential QTc prolongation; the potential prolongation of QTc is especially important to consider if used to treat 
COVID-19 concomitantly with chloroquine or hydroxychloroquine

Monitoring: since elevated levels of ALT and/or AST can occur as early as 7 days after starting lopinavir-ritonavir, baseline ALT and 
AST levels should be obtained and monitored during treatment with lopinavir-ritonavir.

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/lopinavir-ritonavir#sect-fda_status


LOPINAVIR-RITONAVIR (KALETRA) FDA APPROVED, BUT NOT 
FOR COVID-19

KEY DRUG INTERACTIONS
 Lopinavir-ritonavir has the potential to have significant drug interactions

with other medications, especially due to the potent inhibition of CYP3A4 by
ritonavir.

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/lopinavir-ritonavir#sect-fda_status


RITONAVIR/ATAZANAVIR

 ميلی گرمی300+ 100کپسول خوراکی

مکانيسم اثر:

 1به محل فعالیت-HIV  پروتئاز متصل می شود و از شکافته شدنGag-Pol  ویروسی پلی پروتئین به پروتئین خاصی
می این امر باعث تشکیل ذرات ویروسی نابالغ و غیر عفونی. جلوگیری می کندمورد نیاز است HIVکه برای عفونت 

.شود

یک کپسول روزانه:دوز پيشنهادی

عوارض جانبی:

 آمیالز، سرفه، افزایش سطح سرمی راش پوستی، حالت تهوع، افزایش سطح سرمی کلسترول و افزایش: %10بیش از
بیلی روبین، یرقان و تب

1-%10 :محیطی، بی خوابی، افسردگی، بطنی درجه اول و دوم، سردرد، نوروپاتی-ادم محیطی، بلوک دهلیزی
هایپرگالیسمی، هایپوگالیسمی، دردهای شکمی، افزایش سطح سرگیجه، اسهال، حالت تهوع، افزایش تری گلیسیرید،

نوتروفیل ها، احتقان کاهش سطح پالکت و هموگلوبین و، ALTو  ASTافزایش سطح آنزیم کبدی سرمی لیپاز، میالژی،
بینی، آبریزش بینی

تداخالت دارویی مهم:

 آنتی اسیدها باعث کاهش جذب آتازاناویر می شوند، تداخلD

 ساعت فاصله در صورت نیاز2توصیه به مصرف با.

 القا کننده هایCYP 3A4 مثل ریفامپین و نویراپین باعث کاهش سطح آتازاناویرمی شوند

 آتازاناویر باعث افزایش سطح سرمی بسیاری از داروهای وابسته بهCYP 3A4 می شود از جمله:

.غذا باعث افزایش جذب این دارو می شود، بعد از غذا مصرف شود



RITONAVIR/ATAZANAVIR

:موارد منع مصرف

در افرادی که سابقه 
واکنش های ازدیاد 

حساسیت دارند مانند 
سندرم استیونز جانسون
.یا اریتم مولتی فرم دارند

که  ESRDدر بیماران 
.سابقه دیالیز دارند

کسانی که نارسایی کبدی
.حاد دارند

.غذا باعث افزایش جذب این دارو می شود، بعد از غذا مصرف شود



CHLOROQUINE FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19
HYDROXYCHLOROQUINE FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-
19

On March 28, 2020, the 
U.S. FDA approved 

chloroquine or 
hydroxychloroquine for 
emergency use to treat 

COVID-19.

On June 15, 2020, due 
to accumulating 

negative data, the FDA 
revoked the emergency 

authorization use of 
chloroquine or 

hydroxychloroquine as a 
COVID-19 treatment.

Hydroxychloroquine is 
the hydroxyl analogue of 

chloroquine. Although 
hydroxychloroquine and 
chloroquine have similar 
properties and activity, 

the relatively lower 
toxicity profile with 

hydroxychloroquine has 
led most experts to 

recommend 
hydroxychloroquine over 

chloroquine when 
considering treatment of 
SARS-CoV-2 with one of 

these agents

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/chloroquine#sect-fda_status
https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/hydroxychloroquine-sulfate#sect-fda_status


CHLOROQUINE FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19
HYDROXYCHLOROQUINE FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19

Malaria,  rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus

Recent interest was generated for the potential use of chloroquine for persons with COVID-19 based on in vitro data that 
demonstrated broad antiviral properties, including activity against SARS-CoV-2.

Chloroquine and hydroxychloroquine share a similar mechanism of action, but available in vitro data show that hydroxychloroquine 
has significantly greater potency against SARS-CoV-2 than chloroquine

The precise mechanism of action of chloroquine and hydroxychloroquine against SARS-CoV-2 is not entirely understood, but is likely 
multifactorial:

• Inhibition of SARS-CoV-2 viral entry via interference with attachment of the ganglioside-binding domain at the 
tip of the N-terminal domain of the SARS-CoV-2 spike with the ACE2 receptor.

• Inhibition of pH-dependent viral particle endocytosis via elevation of endosomal 

• Inhibition of endocytosis by reducing the expression of phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein 
(PICALM), an abundant protein in clathrin pits that helps shape the membrane invagination during the 
endocytosis process. 

• Accumulation and pH elevation in membrane-organelles that normally have a low pH, thereby attenuating 
viral enzyme activity that typically depends on low pH for optimal activity, as well as inhibiting essential post-
translational polyprotein modifications.

• Inhibition of viral assembly in the endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment (ERGIC)-like 
structures through unclear mechanisms.

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/chloroquine#sect-fda_status
https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/hydroxychloroquine-sulfate#sect-fda_status


CHLOROQUINE FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19
HYDROXYCHLOROQUINE (PLAQUENIL) FDA APPROVED, BUT NOT FOR

COVID-19

 The U.S. FDA suggested chloroquine phosphate dosing for persons with
suspected or laboratory-confirmed COVID-19 infection due to SARS-CoV-
2 virus is 1 g orally on day 1 followed by 500 mg orally for 4-7 days, with
the total treatment duration based on clinical status. This suggested
dose is for treatment of adolescents and adults who weigh 50 kg or
more

 Some experts recommend reducing the dose of chloroquine by 50% in
patients who have a GFR less than 10 mL/minute, hemodialysis, or
peritoneal dialysis; no dose reduction is recommended if the patient’s
GFR is greater than 10 mL/minute

 The U.S. FDA-suggested hydroxychloroquine dose is 800 mg orally on
day 1, then 400 mg orally daily for 4-7 days of total treatment, with the
total duration based on clinical status. Note that multiple different
dosing regimens have been used in reports describing treatment of
persons with SARS-CoV-2.

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/chloroquine#sect-fda_status
https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/hydroxychloroquine-sulfate#sect-fda_status


CHLOROQUINE FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19
HYDROXYCHLOROQUINE (PLAQUENIL) FDA APPROVED, BUT NOT FOR

COVID-19

CONTRAINDICATIONS

•Known hypersensitivity to chloroquine or another 4-aminoquinolone compound

•Retinal or visual field changes of any etiology 

•In persons with psoriasis, chloroquine has the potential to cause a severe attack of psoriasis 

•Use of chloroquine in persons with porphyria may cause a severe exacerbation of porphyria 

•Prolonged QT interval at baseline or increased risk for arrhythmia

ADVERSE EFFECTS

•If using chloroquine, most adverse events are associated with prolonged use. Of note, retinal disorders are 
reported only with long-term use. The following highlights the most common and important adverse effects 
associated with short-term use:

•QT prolongation 

•Hypoglycemia due to decreased insulin clearance 

•Mild nausea and diarrhea

Monitoring in all below patients:  

•Baseline renal and hepatic function in all patients 

•Baseline electrocardiogram to assess for QT prolongation and other cardiac abnormalities with ongoing 
electrocardiogram monitoring to assess for QT prolongation and other cardiac injury 

•Digoxin levels for persons taking digoxin

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/chloroquine#sect-fda_status
https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/hydroxychloroquine-sulfate#sect-fda_status


CHLOROQUINE FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19
HYDROXYCHLOROQUINE (PLAQUENIL) FDA APPROVED, BUT NOT FOR

COVID-19

 Drug interaction:
• Antacids can reduce the absorption

• may have additive effect with other QT-prolonging agents, including
azithromycin and moxifloxacin

• increases cyclosporine levels

• may increase serum digoxin levels

• The activity of antiepileptic drugs might be impaired if coadministered
with these drugs

• Chloroquine/hydroxychloroquine levels may be increased by cimetidine
due to inhibition of chloroquine phosphate metabolism

 Both are metabolized by CYP2C8, CYP3A4 and lesser extent
CYP2D6; chloroquine can inhibit CYP 2D6 and p-glycoprotein and
may result in additional drug interactions

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/chloroquine#sect-fda_status
https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/hydroxychloroquine-sulfate#sect-fda_status


TOCILIZUMAB FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19

Tocilizumab is a humanized monoclonal antibody that binds to interleukin (IL)-6 receptors

tocilizumab is FDA-approved for the treatment of severe or life-threatening cytokine release syndrome that is 
associated with chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy and is also FDA-approved for the treatment of 

several other disorders, including rheumatoid arthritis.

The interest in using tocilizumab to treat persons with COVID-19 is based on the observations that a subset of 
persons with COVID-19 develop a massive inflammatory response that can result in acute respiratory distress 

syndrome (ARDS), multiorgan failure, and potentially death: high level of IL-6.

Accordingly, tocilizumab’s competitive inhibition of IL-6 binding to IL-6 receptors could potentially diminish 
this massive systemic inflammatory response. Although tocilizumab is not FDA-approved for the treatment of 

COVID-19, the established efficacy with treatment of cytokine release syndrome has provided further 
rationale for its use in the treatment of COVID-19. There are limited data from uncontrolled studies about the 

potential benefit of tocilizumab in patients with COVID-19.

In an open-label study in 21 patients in China with documented COVID-19 and severe oxygenation 
impairment, patients who received tocilizumab had reduced oxygen requirement, normalization of the C-

reactive protein (CRP), and decreased lymphocytopenia. Among the 21 patients in the study, 19 were 
discharged. Of note, all patients were also treated with an antiviral (lopinavir-ritonavir) and 

methylprednisolone.

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/tocilizumab#sect-fda_status


TOCILIZUMAB FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19

شکل داروئی:

1-Single use vial200mg/10ml ,80mg/4ml,400mg/20ml(Intravenous)

2-pre-filled syringes 162mg/0.9ml (subcutaneous)

سازگاري دارو با سرم:

Nacl 0.45% or 0.9%

 Dosage

 For cytokine release syndrome: 8mg/kg IV once, may be administered as alone or in combination with 

corticosteroids (over 1 hour; the dose should not exceed 800 mg)

 Corona virus (off -lable)???: No Dosing in All reference for covid-19 : 

• In a major ongoing U.S. clinical trial (COVACTA: NCT04320615) involving tocilizumab as a treatment for 

persons with severe COVID-19 pneumonia, the tocilizumab dose is 1 intravenous dose of 8 mg/kg (maximum 

dose 800 mg), with the option to give 1 additional dose if clinical symptoms worsen or show no improvement. 

• In a separate ongoing U.S. clinical trial (COVIDOSE: NCT04331795) involving tocilizumab as a treatment 

for persons with noncritical hospitalized COVID-19 pneumonitis, lower doses of intravenous tocilizumab are 

being used: 1-2 doses of 200 mg in group A (with risk factors for decompensation) and 1-2 doses of 80 mg in 

group B (without risk factors for decompensation).

• In a report from The First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China involving 21 

persons with COVID-19 treated with tocilizumab, the dose of tocilizumab in this study was a single 400 mg 

dose administered intravenously.

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/tocilizumab#sect-fda_status
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04320615
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04331795
http://www.chinaxiv.org/abs/202003.00026


TOCILIZUMAB FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19

تداخالت:

 Anti-TNF Agents: X

 BCG: X

 CYP3A4 substrates: C

 Fingolimod: D

 Leflunomide: D

 Pimecrolimus,Tacrolimus: X

 Inactivated Vaccines: D

 Live Vaccines: X

نحوه رقيق كردن آن:

 Adults and children weighing≥30kg: Dilute to 100ml in 0/9% or 

0/45% Nacl

 Children<30kg : dilute to 50ml in 0/9% or 0/45% Nacl

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/tocilizumab#sect-fda_status


TOCILIZUMAB FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19

CONTRAINDICATIONS

•Known hypersensitivity to tocilizumab 

•Absolute neutrophil count less than 500 cells/mm3

•Platelet count less than 50,000/mm3

•Alanine aminotransferase (ALT) or aspartate aminotransferase 
(AST) in excess of 5 times the upper limit of normal in one study 
protocol (COVIDOSE) and 10 times the upper limit of normal in 
another study (COVACTA)

عوارض جانبي

ا سرگیجه ،افزایش عفونت تنفسي فوقاني ،گرفتگي بیني ، سرفه ،گلو درد، آبریزش بیني سردرد ی•
برونشیت ،زخم هاي دهان ،درد شكم ، ، ALTآنزیم هاي كبدي به خصوص فشار خون ، افزایش

محیطي ،خس خس سینه و احساس تنگي نفسراش ،افزایش وزن ،افزایش بیلي روبین ،ادم

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/tocilizumab#sect-fda_status


TOCILIZUMAB FDA APPROVED, BUT NOT FOR COVID-19

*نكات مهم در كرونا

 در گایدالین كشوري جهت درمان كرونا وارد نشده است.

استفاده است داروي توسلیزومب داروي ویژه بیمارستاني است وتنها در بیماراني كه در شرایط بسیار وخیم هستند قابل

.و به علت عوارض جانبی شدید دارو برای افرادی که در شرایط طبیعی هستند،توصیه و تجویز نمی شود

 ساعت می باشد و همزمان با توسلیزومب داروی دیگری انفوزیون نشود1مدت زمان انفوزیون بیشتر از.

فرم زیر جلدی دارو فقط برای آرتریت روماتوئید در بزرگساالن اندیکاسیون دارد.

 سال به باال با احتیاط تجویز شود؛زیرا ریسک عفونت شدید را افزایش می دهد65در افراد.

قبل وبعد از انفوزیون، فشار خون بیمار و آنزیم های کبدی و بیلی روبین و کراتینین پایش شود.

 برابر وبیشتر از آن ،توصیه 1.5در بیماران با سابقه بیماری کبدی فعال در صورت افزایش آنزیم های کبدی به میزان

.وتجویزنمی شود

https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/tocilizumab#sect-fda_status


CORTICOSTEROIDS

 Prednisolone:
 Tab 5 & 50 mg 

 Dosage in COVID-19:  0/5 mg/Kg po QD for 10 
days

 Acute Exacerbation of COPD: 30-40mg po 
QD for 10-14 days

تداخالت درجه یک:

 در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد التهاب غیر
.دارو تشدید می یابداستروئیدی،عوارض گوارشی

لین، در صورت مصرف همزمان با آمفوتریسین بی، کاربنی سی
کارسیلین یا داروهای مدر بیمار دچار پی پراسیلین، تی

.هیپوکالمی شدید می گردد

ا هیپوکالمی ایجادشده توسط این دارو خطر بروز مسمومیت ب
.را افزایش می دهدگلیکوزیدهای قلبی

 در طول درمان با پردنیزولون نیازبه انسولین یا داروهای
.کاهنده قندخون افزایش می یابدخوراکی

 Dexamethasone:

 8mg/ml ( N/s, DW5%)

 Dosage : 6-8mg,IV,QD for 10 days

عوارض جانبی:

CNS : گیجی،تحریک پذیری،سردرد،بی قراری،رفتارهای
عصبی

GI  :خم گوارشی ،افزایش اشتها،افزایش وزنز

CV  :دم یا احتباس مایعات در بدن ،اختالالت قلبی ،افزایشا
فشارخون

Metabolic :هیپوکالمی،احتباس آب و سدیم،افزایش چربی
خون،پوکی استخوان، مهار رشد کودکان

Other  :لفاش پوستی ،آکنه ،برفک،عفونت های قارچی مختر

Corticosteroids have long-standing clinical use, primarily for their anti-inflammatory and
immunomodulatory effects. Among persons with COVID-19 disease, inflammatory markers
typically surge prior to clinical deterioration and development of acute respiratory distress
syndrome (ARDS). Consequently, there has been interest that corticosteroids may have a role
in treating or preventing ARDS in patients with severe or critical SARS-COV-2 infection



CORTICOSTEROIDS

در افراد دیابتی ،حین درمان با کورتیکواستروئیدها سطح قندخون پایش شود.

 باشد90% تجویز کورتیکواستروئید الزامی نیست؛ مگر اینکه درصد اکسیژن اشباع خون کمتر از.

ای عفونت دگزامتازون می تواند نشانه های عفونت را بپوشاند یا ریسک تشدید آن را باال ببرد،در صورت مشاهده هر گونه نشانه ه

.اقدامات الزم را انجام دهیم



اینترفرون
 1-اینترفرون بتاa هر چند مکانیسم . باشددارای خواص ضد ویروس ، ضد تکثیر و تنظیم کننده ایمنی می

به گیرنده های خودش در سطح سلول بیان یکسری کامال مشخص نیست ، اینترفرون با اتصال 1a-اثراینترفرون بتا 

.از محصوالت ژنی را سبب میشود

 اآ-واحداینترفرون بتا12-میکروگرم44: رسیژن

 موارد منع مصرف اینترفرون بتاa -1
 حساسیت به آلبومین انسانی, ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات آن

 عوارض جانبی اینترفرون بتاa -1

 ودکشی افزایش ریسک فکرکردن به خ, تشنج , خستگی مفرط , گیجی , دردشکمی , خشکی دهان , درد قفسه سینه , سردرد , تهوع ,

, خون کاهش نوتروفیل, کاهش پالکت خون , احساس سرما , ضعف , افسردگی , بثورات جلدی , صدمه جدی به کبد 

, ادم, عفونت دستگاه ادراری , نارسایی قلبی مزمن , کم خونی , کاهش لکوسیت خون , لیمفوسیت خون کاهش 

النی سلولهای قلبی اختالل عملکرد عض, کم کاری تیروئید , پرکاری تیروئید , تب  , عفونت دستگاه تنفسی , سینوزیت 

ی محل تزریقواکنش ها, طاسی , عالئم شبه آنفوالنزا , افزایش تونیسیته عضالت , درد عضالنی , عالئم سایکوتیک , 

 تداخالت دارویی اینترفرون بتاa -1
سیویررمد, پروگوانیل / آتوواکون, جفیتینیب , ستوکسی ماب , ریتوکسی ماب , تراستوزوماب , اینفلیکسی ماب  ,بی1-اینترفرون بتا



اینترفرون
 گروه : مصرف در بارداریC

**نکات مهم در مصرف دارو در بيماران کرونا:

شامل ۱اینترفرون نوع . شود۱۹-کمبود اینترفرون میتواند منجر به فرم شدید بیماری کوویدIFN-
a_ IFN-B_ IFN-w ضد این مولکول های ایجاد کننده ایمنی ذاتی باعث اغاز پاسخ سریع. میباشد

آن ها میتواند منجر به تکثیر کنترل نشده ویروس ها و کسترش IFN-1پس کمبود . ویروسی میشوند

.شود

 1همچنین کمبود-IFN دم ع: از جمله. ممکن است پیامدهای دیگری برای سیستم ایمنی داشته باشد

.موسوم به اینفالزوم ها و نیز افزایش تولید سایتوکین هامهار کمپلکس های سیگنالینگ ایمنی

** 1حال افرادی که دچار موتاسیون در مسیر تولید-IFN  شده اند میتوانند از درمان هایی که شامل

اینترفرون میشوند بهره ببرند



ANTIBIOTICS

اري زاي درمان آنتي بیوتیكي تجربي مناسب براي پوشش تمام عوامل بیم
در در بیماراني كه در فاز سپسیس هستند. تجویز شودSARIاحتمالي

ي عرض یكساعت بعد از آغاز ارزیابي بیمار، هرچه سریعتر درمان آنت
.بیوتیكي مناسب شروع شود

زفادهندهنشانهاارزیابيكهصورتيدرامااستویروسيبیماريیك19کوویدهرچند
بیماربرايبیوتیكآنتيابتدایي،یكساعتعرضدرزودتربایدهستندبیماردرسپسیس

جامعه،ازابياكتسپنوموني)اولیهبالیتيتشخیصاساسبربیوتیكيآنتيدرمان.شودآغاز
هايداده،ايمنطقهاپیدمیولوژیكشرایط،(سپسیسیادرماني،مراكزدراكتسابيپنوموني
.مرتبطكشوريهايدستورالعملومحتمل،هايباكتريبیوتیكيآنتيحساسیتمطالعات

SARI :بیماري شدید تنفسي تب دار



AZITHROMYCIN

Azithromycin may 

prevent bacterial 

superinfection, and 

macrolides may 

have 

immunomodulatory 

properties to work 

as adjunct therapy



AZITHROMYCIN

 Macrolides may have immunomodulatory properties in pulmonary inflammatory disorders.

They may downregulate inflammatory responses and reduce the excessive cytokine

production associated with respiratory viral infections; however, their direct effects on viral

clearance are uncertain. Immunomodulatory mechanisms may include reducing chemotaxis

of neutrophils (PMNs) to the lungs by inhibiting cytokines (i.e., IL-8), inhibition of mucus

hypersecretion, decreased production of reactive oxygen species, accelerating neutrophil

apoptosis, and blocking the activation of nuclear transcription factors



COLCHICINE

Classification: Anti-inflammatory Agent 

Rationale for Use: Cytokine release syndrome may be a component of severe disease 
in COVID-19 patients.

Mechanism of Action: Colchicine downregulates multiple pro-inflammatory 
pathways and increases levels of anti-inflammatory mediators. It also prevents 

microtubule assembly and thereby disrupts inflammasome activation, microtubule-
based inflammatory cell chemotaxis, phagocytosis, and generation of leukotrienes 
and cytokines (including interleukin-1 beta). Consequently, colchicine prevents the 

activation, degranulation, and migration of neutrophils.













ع سابقه حساسیت به دارو، مبتالیان به صرع من، G6PDدر افراد دارای کمبود 

ارند به نباید تجویز شود و بیمارانی که امکان تجویز کلروکین ندمصرف دارد و

.بیمارستان ارجاع شوند 



فاز "و " دید فاز ریوی ش" ،" ریوی متوسط "مطابق دسته بندی بیماران برمبنای سیر بیماری افراد در فاز 
واجد شرایط دریافت خدمات به شکل بستری هستند"خیلی شدید –التهاب تشدید

 :فاز ریوی متوسط•

مار، برای هر يک ساعت ارزيابی صورت گيرد ودر صورت عدم پاسخ بي. اکسيژن درمانی مهمترين اقدام است و بايد با نظارت دقيق انجام شود•
می باشد HIGH FLOW NASAL CANULA AND NIVارجحيت با . بهبود وضعيت اکسيژن رسانی به بيمار تصميم گيری شود

ساير درمان های حمايتی مورد نياز•

...شستشوی دست ها، ماسک و  :رعايت اصول بهداشت فردی•

جداسازی از سايرين و رعايت فاصله گذاری فيزيکی تا زمان الزم•

پايش دقيق افراد از نظر تشديد عالئم•

COMMUNITY AQUIREDدر بيماران با شک به. ضرورتی نداشته و توصيه نمی شود19-بطور کلی آنتی بيوتيک در درمان کوويد•
PNEUMONIAو ساير علل عفونی، برای تجويز آن تصميم گيری شود
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 :فاز ریوی متوسط•
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 :فاز ریوی متوسط•
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:شدیدفاز ریوی •

68

اين.دشوانجامدقتبهبايدکهدرمانیاکسيژن

واستدرمانیاقداممهمترينحقيقتدرکار

عتسايکهر.شودانجامدقيقنظارتبابايد

عدمصورتدروگيردصورتارزيابی

ژناکسيوضعيتبهبودبرایبيمار،پاسخ

يتارجح.شودگيریتصميمبيماربهرسانی

Highبا flow nasal Canula and NIVمی

باشد



:  فاز بحرانی•
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ژهويهایمراقبتنيازمندبيمارمرحلهايندر

اساسبرتنفسیهایمراقبتوباشدمی

نبيمارااين.شودارائهبايدمربوطهراهنمای

)تهاجمیتنفسیحمايتنيازمنداستممکن

Mechanical ventilation)دباشن



:  فاز بحرانی•
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نکات کلیدی تجویز و پایش درمان•

.رجحيت داردريتوناوير ا/ريتوناوير بر لوپيناوير/بی و يا خطر باالی تداخالت دارويی،استفاده از آتازاناويردر صورت عدم تحمل عوارض گوارشی، بيماران با سابقه اختالالت ريتم قل•

.َمی توان استفاده نموددر انتخاب کلروکين از کلروکين فسفات و يا هيدروکسی کلروکين سولفات •

.مد نظر باشدعوارض قلبی  نظير آريتمی  شود لذا احتياطات الزم در اين خصوص بايدخاطر نشان می شود تجويز همزمان کلترا و کلروکين می تواند منجر بروز•

:ال حاضر پيشنهاد کردبه نظر می رسد بتوان موارد زير را در خصوص درمان اين بيماران در ح19-کلروکين در بيماران کوويد/خطر هيدروکسی کلروکين-با بررسی تعادل ايمنی•

می  G6PDن در همه بيماران يا در بيمارانی که تاريخچه مبهم از کمبود آنزيم تنها در بيماران با سابقه شفاف هموليز توصيه می شود و به صورت روتي G6PDارزيابی سطح آنزيم •

. دهند، پيشنهاد نمی شود

روبی منطقه ممکن است در مقاومت ميکهمزمان باکتلایر، نتايج کشت و آنتی بيوگرام و در نظر گرفتن الگوی روع آنتی بيوتيک با توجه به شرايط بالينی بيمار، شک باالی به عفونتش•

.نظر گرفته شود

.ز در قدم اول توصيه نمی شودخاطر نشان می شود که مصرف کورتيکواستروئيد در عفونت های ويروسی هرگ•

صاصی نقشی در بصورت اخت... ين سينگ و ينک، سلنيوم، ويتامين دی، ويتامين آ، اکيناسه، کورکومين، زنجبيل، جدر حال حاضر مطالعه مستندی که نشان دهد مکمل ها شامل ويتامين سی، ز•

يستم ايمنی برای مقابله با لنيوم در ناتوان کردن سی بطور مشخص کمبود پروتئين، ويتامين دی، ويتامين سی، ويتامين آ و سپيشگيری از ابتال به کورونا ويروس جديد داشته باشند، وجود ندارد ول

.  ل ها باشيمهمواره بايد مراقب اثرات سوء مصرف بيش از اندازه اين مکم. توصيه می شودپس توصيه به مصرف اين مکمل ها تنها در افراد با کمبود ريز مغذی ها . هر عفونتی دخيل هستند

اغلب افراد با تغذيه سالم نياز به مکمل ندارند

.دمی ها باشيم غير از بحث تداخالت و عوارض، نگران شيوع عفونتهای مقاوم بعد از اپي. حتی بيماران بدحال اغلب نياز به تجويز آنتی بيوتيک ندارند•

.غلظت پالسمايی دارو کاهش می يابد PHمعده است که در صورت افزايش  PHريتوناوير وابسته به / ريتوناوير بر خالف لوپيناوير / جذب آتازاناوير •

ها باعث کاهش جذب و فراهمی زيستی دارو  PPIها و  H2 BLOCKERی دو و سه ظرفيتی، ريتوناوير با داروهای آنتی اسيد مانند آنتی اسيدهای حاوی کاتيون ها/ مصرف همزمان آتازاناوير •

72.می شود 



NSAIDsاطالعات در مورد استفاده از 

بر اساس اطالعات مقاله منتشر شده در مجله لنست، داروهای ضد التهاب  : FDAگزارش •
19-وويدغير استروئيدی، نظير ايبوپروفن، ممکن است وضعيت را در بيمار مبتال به ک

ی به جمع بندی نرسيده است و منتظر دريافت مطالعات آت FDAاما در حال حاضر . بدتر کند
(2020/ 3/ 19. ) می باشد

در مجموع با جمع بندی نتايج مطالعات انجام شده در حال حاضر توصيه می شود که در•
ف در صورت نياز به مصر. موارد کنترل تب و درد، انتخاب اول استامينوفن خواهد بود

NSAIDs در صورت نياز به تجويز . بايد از حداقل دوز مؤثر استفاده شودNSAIDs  داروی
.ساعت است 12ميلی گرم هر 500تا 250ارجح ناپروکسن 

.منعی برای تجويز استامينوفن کدئين وجود ندارد •

ماران می به علت مشکالت تنفسی در اين بيماران توصيه به تجويز حداقل مخدر در اين بي•
.شود حداقل دوز و حداقل دوره در صورت نياز ضروری 
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شمااز توجه با تشکر 

با تشکر از 
توجه شما


