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  در بيماران تاالسمی  Osveralبرنامه  عملياتی مصرف داروی 

  
  

  مقدمه 
  

بيماران تاالسمی نياز به  تزريق مکرر خون برای جبران کم خونی و ادامه حيات دارند اين امر باعث         

از  آهن زدائی بيماران تاالسمی يکی. انباشت آهن در بدن گشته که سالمت بيماران را به خطر می اندازد 

.  امروزه انجام آهن زدائی با مصرف دو نوع دارو ميسر است. اصول درمان پايه در بيماران تلقی می شود 

توسط  Osveralدفرازيروکس با نام تجاری   دیجد   داروی خوراکی. داروی تزريقی و داروهای خوراکی 

منظور تعريف شيوه مصرف، ب. شرکت داروسازی اسوه توليد و آماده ورود به بازار داروئی کشور می باشد

گروههای مصرف کننده ، شيوه دسترسی بيماران به دارو و ارزيابی نتايج حاصل از درمان مقرر گرديد 

، بصورت کنترل شده تحت  )که در نيمه دوم سال جاری در دسترس و آماده تحويل خواهد بود( داروی مذکور 

ری اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر و نظارت مرکز مديريت پيوند و بيماريهای خاص و با همکا

  . شرکت داروسازی ُاسوه مصرف گردد 

  
  هدف اصلی

   
  ارتقاء سطح سالمت بيماران تاالسمی و بهبود کيفيت درمان       

  
  اهداف فرعی 

  
  فراهم آوری درمان خوراکی با داروی دفرازيروکس ) الف     

   دن فريتين سرمدارو در پائين آورارزيابی اثرات ) ب      

  ارزيابی عوارض جانبی در درمان با دفرازيروکس ) ج      

  بيماران واجد شرايط برای شروع درمان خوراکی  ارزيابی تعداد) د      

  
  استراتژی 

  
  مصرف دارو متناسب با شرايط کشور و بيماران تدوين گردد  -

 متناسب سازی قيمت دارو برای مصرف کنندگان  -

 ف طی نيمه دوم سال نشاندار کردن مصر -

 برقراری نظام مراقبت  -
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  فعاليت ها 

  
  

  توسط مرکز مديريت پيوند و بيماريهای خاص  Osveralتدوين پروتکل  مصرف داروی  )الف 

 تخصيص يارانه داروئی و اعالم قيمت مصرف کننده توسط معاونت دارو و غذا    )ب 

ن بيماران پرونده پزشکی کامل دارند و مراکز تاالسمی که در آ:   انتخاب مراکز هدف  )ج  

    .تحت نظر پزشک هماتولوژيست درمان می شوند

تعيين پزشکان همکار در اين برنامه بمنظور انتخاب بيماران واجد شرايط براساس ) د   

 ابالغی )  Guideline( دستورالعمل 

  انجام  مکاتبات الزم جهت اعالم آمادگی پزشکان هماتولوژيست  -

 و اعالم آمادگی و تعهد اجرای پروتکل توسط پزشکان هماتولوژيست  امضاء فرم -

 Criteriaبررسی بيماران در مراکز انتخابی توسط پزشکان هماتولوژيست براساس  -

 های اعالم شده در پروتکل 

 اعالم ليست اسامی بيماران کانديد شروع درمان توسط پزشکان هماتولوژيست  -

در اختيار                        ADRکه  به همراه فرم  و  ارزشيابی بيماران يش طراحی و توزيع فرم های پا    )ه 

  گيرد پزشکان قرار

  تماس با شرکت آبی نرم افزار جهت افزودن فيلدهای مورد نظر در عمليات پايش  -

 افزودن فيلدها در فرصت زمانی مقرر  -

با سطح دسترسی  برای شرکت ُاسوه Passwordو    user nameتعريف     -

  مديريت پيوند و بيماريهای خاصمورد توافق با مرکز

  هماتولوژيست و معالج در تهران برپايی کارگاه هماهنگی پزشکان  ) و  

انجام  هماهنگی الزم در زمينه تعيين سهميه مراکز انتخاب شده و صدور حواله برای شرکت ) ز 

   پخش مربوطه

   ارسال دارو برای مراکز مشخص شده و استقرار آن در داروخانه های منتخب) ح
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  جدول زمانبندی فعاليت

رديف
  را زمان اج                      

  
 عنوان فعاليت 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريورمرداد

٣ ۴ ٣ ٢ ١ ۴       

١ 

تدوين پروتکل  مصرف داروی 
Osveral  توسط مرکز مديريت

پيوند و بيماريهای خاص و نهايی 
 سازی آن

            

٢ 
تخصيص يارانه داروئی و اعالم 

قيمت مصرف کننده توسط 
 معاونت دارو و غذا

  
       ؟ ؟ ؟ ؟

انجام  مکاتبات الزم جهت اعالم  ٣
 آمادگی پزشکان هماتولوژيست

            

۴ 

  
امضاء فرم و اعالم آمادگی و 
تعهد اجرای پروتکل توسط 
 پزشکان هماتولوژيست

 

            

۵ 
بررسی بيماران در مراکز 

انتخابی توسط پزشکان 
هماتولوژيست

            

۶ 
اسامی بيماران کانديد  اعالم ليست

شروع درمان توسط پزشکان 
 هماتولوژيست

            

٧ 
تماس با شرکت آبی نرم افزار 

جهت افزودن فيلدهای مورد نظر 
 در عمليات پايش

            

افزودن فيلدها در فرصت زمانی  ٨
 مقرر

            

و    user nameتعريف  ٩
Password برای شرکت ُاسوه 
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رديف
   

  
 عنوان فعاليت

 اسفند بهمن دی آذر آبانمهر  شهريور مرداد

٣ ۴ ٣ ٢ ١ ۴       

برپايی کارگاه هماهنگی پزشکان  ١٠
 هماتولوژيست و معالج در تهران

            

١١  

انجام  هماهنگی الزم در زمينه 
تعيين سهميه مراکز انتخاب شده و 
صدور حواله برای شرکت پخش 

  وطهمرب

            

١٢  
ارسال دارو برای مراکز مشخص 
شده و استقرار آن در داروخانه 

  های منتخب

            

پايش برنامه درمان در مراکز   ١٣
   آغاز کننده 

            

  جمعبندی نتايج پايش برنامه  ١۴
            

نتيجه گيری نهايی بر اساس انجام   ١۵
  ارانمطالعه در تعداد محدود بيم

            

١۶  
برقراری پروتکل نهايی برای 
تمامی بيماران تاالسمی  و نيز 
  ساير بيماران با بار آهن باال

            

  
  

  در بيماران تاالسمی   Osveralدستورالعمل مصرف داروی خوراکی 
  

  شرايط ورود به درمان
  

 سال  ٢بيماران باالی  :سن )١

 در هر دو جنس يکسان است  :جنس )٢

 محدوديت وزن ندارد  :ن وز )٣

 تاالسمی ماژور و يا اينترمديا که پرونده پزشکی  کامل دارند  :نوع بيماری )۴

، اگر بيمار  ٢۵٠٠در فريتين های باالی (  برسد١٠٠٠عدد باالی  وقتی فريتين به :ميزان فريتين  )۵

در صورت صالحديد پزشک ( عدم تحمل هرگونه داروی آهن زدای ديگر را نداشته باشد 

 ) رمانگر هماتولوژيستد
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 خون تزريق شده حجمنوبت تزريق خون داشته باشد يا  ١٠چنانچه بيمار بيش از  :ميزان تزريق  )۶

 باشد١٠٠ cc/kgبيشتر از  به بيمار،

  در حد باالتر از نرمال نباشد کراتينين ، کراتينين )٧

 ) PCR با انجام آزمايش(  منفی باشند HIVو   HBV  - HCV از نظر  بيماران )٨

 برابر نرمال باشد  ۵آنزيمهای کبدی کمتر از  )٩

 ) گلبول سفيد و پالکت " خصوصا.( در رنج  نرمال باشد  (CBC)شمارش گلبولی  )١٠

داشته  EF>55%وی قلبی   اکدر  ،داروی قلبی مصرف نکند ،مشکل قلبی نداشته باشد بيمار )١١

  .داشته باشد  LVEDV<40cc/m2و باشد 

 .شد مشکل شنوايی و بينايی نداشته با )١٢

 Pr/Cr > 0.6 mgدر نمونه راندوم ادراری (ر آزمايش ادرار پروتئين اوری نداشته باشدد )١٣

                                                                                                                  نباشد 

                                                     

 . در اين برنامه، خانمهای حامله و شيرده وجود نداشته باشند " ترجيحا )١۴
 

 
   Osveralبيماران کانديد شروع  درمان با 

  
دارويی که  خواندن کامل و دقيق بروشوراز طريق اطالع کافی از دارو و عوارض آن بيمار بايد  - ١

   .توسط شرکت توليد کننده دارو تهيه شده است داشته باشد 

طبق برنامه درمانی تهيه شده در وزارت بهداشت درمان و آموزش  هد نامه مصرف داروامضای تع - ٢

 . صورت گيرد اويا ولی پزشکی  توسط شخص بيمار

و با معده خالی حداقل نيم ساعت قبل از  ) صبح ها(  به صورت يک بار در روز Osveralداروی  - ٣

دارو .  ی صورت گيرد زمان مصرف روزانه در ساعت مشخص" ترجيحا. غذا مصرف می شود

بصورت کامل ) ميلی ليتر  ٢٠٠الی  ١٠٠" حدودا( داخل يک ليوان آب، آب سيب و يا آب  پرتقال 

  .أکيد می گردد رسوب مانده در ته ليوان هم با مقداری مايع مجددًا حل و ميل شودت.حل و ميل شود

  گيری فريتين سرم اندازه  -معاينه فيزيکی کامل  :  آزمايشات برای شروع درمان شامل - ۴

     CBC –  تست های کليوی شاملBUN -Cr –  تست های  کبدی شاملALT –AST –  آزمايش

-HIVتست های ويروسی     - ) اندازه گيری نمونه راندوم برای کراتی نين و پروتئين    با شرط  (ادرار

HBV-HCV    مشاوره قلب ( اکوی قلب  –سونوگرافی کليه ها  ( 

  نوايی سنجی و بينايی سنجی مشاوره برای ش
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ميلی گرم در روز شروع گردد ،  براساس  ٢٠   با دوز Osveralتوصيه می گردد داروی : دوز دارو
  :  اهداف درمانی ، اين دوز مطابق با جدول ذيل حسب  صالحديد پزشکان محترم قابل تنظيم  است 

  

حفظ باالنس ( نده دوز نگهدار )کاهش بار آهن ( دوز درمانی  ميزان خون تزريقی
 )آهن 

ميلی گرم به ازاء هر  ٢٠ )دو و احد در ماه ( کم 
 کيلوگرم

ميلی گرم به ازاء هر  ١٠
 کيلوگرم

دو تا چهار واحد در ماه ( متوسط 
( 

ميلی گرم به ازاء هر  ٣٠
 کيلوگرم

ميلی گرم به ازاء هر  ٢٠
 کيلوگرم

بيش  از چهار واحد در ماه ( زياد 
( 

ازاء هر ميلی گرم به  ٣٠
 کيلوگرم

ميلی گرم به ازاء هر  ٢٠
 کيلوگرم

  
  

  مانيتورينگ درمان 
  

و ساير مشکالتی که بيمار مشکالت گوارشی  –استفراغ  –کنترل عالئم بيماری  از نظر تهوع  - ١

  اظهار می دارد

 ويزيت های ماهانه  –ماهانه  CBCچک  - ٢

 کنترل ادرار  ماهانه از نظر پروتئين  –ماهانه  کراتينين سرم - ٣

 تست های کبدی ماهانه  –سرم فريتين ماهانه  - ۴

 شنوايی سنجی و بينايی سنجی ساالنه  - ۵

  کنترل داروهای همزمان مصرفی بيمار  - ۶

 دوره زمانی آزمايش کنترل

  ماهانه  فريتين سرم 
CBC  ماهانه 

Cr, Pr  ماهانه  ادرار 
Cr ماهانه  سرم 

ALT -  AST  ماهانه 
HCV - HBV - HIV ساالنه 

 ساالنه يی سنجیشنوا
 ساالنه  بينايی سنجی

 ساالنه اکوکارديوگرافی
  
  

  موارد خروج از درمان 
  

برسد يا اينکه ميزان )برای سن(نين باالی نرمال   اگر در بررسی ها کراتی:  افزايش کراتينين    -١    

دو به تنهايی يا با هم  هر کدام از اين برسد ،) قبل از درمان ( نسبت به کراتی نين پايه % ٣٣آن ، بيش از 
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در صورت افزايش پيشرونده يا . دوز دارو نصف شده و کراتينين هر هفته کنترل می شود اتفاق بيفتد ، 

در  تنها .گردد می قطع به مدت يکماه ثابت بودن کراتينين باالی محدوده نرمال در عين کاهش دوز، دارو

   .گردد می بردوز دارو به حد اوليه  ، صورت طبيعی شدن کراتينين

  بروز بيماری قلبی براساس اکوی ساالنه  -٢     

 بروز مشکالت چشمی و شنوايی  براساس کنترل ساالنه  -٣     

 ثبت شدن  از نظر ويروسهای  هپاتيت و ايدز براساس کنترل ساالنه م - ۴

ًا قطع شده پايش ، در چنين مواردی دارو موقتبرابر نرمال  ۵افزايش آنزيم های کبدی به باالتر از - ۵

در صورتی که آنزيم ها اصًال پائين نيايد ، قطع کامل درمان صورت می  .هفتگی توصيه می گردد

اگر آنزيم ها پائين آمدند ،  درمان مجددًا از سر گرفته می شود ، چنانچه آنزيم ها پائين آمده و .  گيرد

  . دد با شروع مجدد درمان باال بروند ، قطع کامل دارو توصيه می گر

يا شمارش مطلق سلولهای      mm3 150,000/شامل شمارش پالکت کمتر از: بروز پان سيتوپنی   - ۶

،  در اين صورت دارو قطع شده و چنانچه با قطع دارو mm3 1500/، کمتر ازPMN) (پلی مورف

 . شروع گردد " و کنترل مجدد، شمارش سلولی به حد نرمال رسيد،  مجددا

توسط پزشک  اغ شديد و عدم جواب به داروهای ضد تهوع و هيدراتاسيوندر تهوع و استفر - ٧

 . دارو قطع شودمعالج، 

در صورت بروز راش های جلدی شديد و عدم بهبود يا افزايش پيشرونده آنها ، دارو قطع و پس  - ٨

در . از بهبود ضايعات ، با دوز کم شروع می گردد ، سپس بتدريج دوز دارو را باال می بريم 

  .  بروز مجدد ضايعات پوستی ، از کورتيکوستروئيد موضعی استفاده می شودصورت 

  و ثبت عوارض درمان موارد کنترل درمان 

پيگيری درمان از طريق مکاتبات و پرکردن فورمهای مخصوص برای بيماران توسط  پزشک 

ه موارد ؛ بطوريک مرکز مديريت پيوند و بيماريهای خاصهماتولوژيست مرکز از طريق وب سايت  

  .هماتولوژيست صورت گيردتحت نظارت مستقيم کنترل درمان وثبت عوارض درمان  

  ارائه نتايج نهايی 

  
جمع آوری و اناليز اطالعات و يکنواخت سازی اطالعات برای   نتيجه گيری نهايی بر اساس انجام  

مامی بيماران تاالسمی  و برقراری پروتکل نهايی برای ت در نهايت  و  مطالعه در تعداد محدود بيماران

اساس مطالعه  بالينی بتوان بر کيفيت داروی ارائه شده   بطوريکه بر نيز ساير بيماران با بار آهن باال

  .صحه گذاشت
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  مراکز پيشنهادی برای شروع همکاری

  
  تهران 
  درمانگاه تاالسمی ظفر  -
 مرکز طبی  -
 بيمارستان مفيد  -
 بيمارستان علی اصغر  -
 ی بيمارستان بهرام -
 بيمارستان شهدا  -
 بيمارستان امام خمينی  -

  
   بيمارستان علی اصغر:    سيستان و بلوچستان 

  
   مرکزخيريه ثامن الحجج:  کرمان 

  
  بيمارستان  شفا: خوزستان 

   بيمارستان  دستغيب:  شيراز  

  بيمارستان سيد الشهدا: اصفهان 

  کلينيک سرور: مشهد 

    بيمارستان بوعلی سينا: مازندران 

   اميرکالبيمارستان : بابل 

   بيمارستان رازی: رشت 

  بيمارستان طالقانی: گرگان
  بيمارستان کودکان تبريز  –بيمارستان قاضی تبريز : آذربايجان شرقی 

  بيمارستان امام خمينی اروميه :  آذربايجان غربی 

  بيمارستان ولی عصر : زنجان 

  بيمارستان اميرکبير : اراک 

  
  
  
  
 


