شماره
تاريخ
پيوست
دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک تیگسیکلین TIGECYCLINE
تیگسیکلین ویال  50میلیگرم (پودر برای تهیه محلول جهت انفوزیون وریدی به مدت  30تا  60دقیقه)
تجويز داروی تيگسيکلين تنها با رعايت تمامی موارد زير امکانپذير میباشد :
 )1اين دارو تنها توسط متخصص بيماریهای عفونی و فوق تخصص عفونی اطفال قابل تجويز است.
 )2تجويز اين دارو تنها برای ميکروارگانيسمهای XDR1و MDR2که جايگزين درمانی مناسب ندارند بعد از نتايج تعيين
حساسيت ميکروبی MIC3امکان پذير میباشد.
 )3اين دارو تنها در سطح بيمارستان و برای بيماران بستری قابل تجويز است.
 )4در عرض  48-24ساعت بعد از شروع دارو ،مشاوره با متخصص داروسازی بالينی جهت پايش درمان ،در مراکزی که اين
متخصصين حضور دارند ،الزامی میباشد( .در مراکزی که متخصص داروسازی بالينی در دسترس نيست ،مشورت مذکور به
صورت تلفنی با اين متخصصين در مراکز دانشگاهی مربوطه در جهت ادامه درمان صورت گيرد).
 )5طول مدت درمان حداکثر  14روز میباشد.
 )6در تجويز اين دارو به هشدارهای تجويز دقت شود .در موارد باکتريمی ،درمان ترکيبی توصيه میشود (در اين موارد،
تجويز اين دارو به صورت مونوتراپی باعث افزايش مرگ و مير میشود).
اندیکاسیون دارو:
 )1عفونتهای داخل شکمی عارضهدار (شامل پريتونيت) که توسط ميکروارگانيسمهای بند  2دستورالعمل ايجاد شده باشند.
 )2عفونتهای پوست و بافت نرم عارضهدار که توسط ميکروارگانيسمهای بند  2دستورالعمل ايجاد شده باشند.
 )3با توجه به قيمت باال ،احتمال مقاومت آنتی بيوتيکی و شکست درمان و عوارض جدی ،استفاده از اين آنتی بيوتيک در
مواردی مانند پنومونی و باکتريمی ( با ميکروارگانيسمهای ذکر شده) فقط در مواردی که استفاده از آنتی بيوتيکهای
جايگزين امکانپذير نباشد ،توصيه میشود.
دوز:
در بيماران بدون سابقه نارسايی کبدی دوز  100ميلیگرم به عنوان دوز اول و سپس  50ميلیگرم هر  12ساعت توصيه میشود.
تجویز در کودکان:
مصرف در کودکان بايد به مواردی که جايگزين درمانی ديگری وجود ندارد ،محدود شود .در کودکان زير  8سال بدليل عوارض
جانبی در رشد دندانی ،موارد مصرف ،محدود به شرايطی است که عدم قطعيت در دوزبندی و اختالل در رشد دندانی در نظر گرفته
شود( .دوزبندی در کودکان بر اساس ) )case seriesو مطالعات فارماکوکنتيک)
تنظیم دوز:
 )1نارسایی کلیوی :تنظيم دوز الزم ندارد.
 )2نارسایی کبدی :در اختالالت شديد کبدی ) (Childs-Pugh class Cدوز اوليه تغييری نمیکند ،ولی دوز نگهدارنده به
 25ميلیگرم تزريق وريدی هر  12ساعت کاهش میيابد.
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موارد منع مصرف:
 )1حساسيت به تيگسيکلين يا هر نوع ماده در فرموالسيون
 )2بددددليل شدددباهت در سددداختار شددديميايی و عمدددل فارماکولوشيدددک احتمدددال واکدددنش متقددداط در افدددراد دچدددار
حساسيت به تتراسايکلينها وجود دارد.
اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو:
 )1تست حساسيت ميکروبی قابل اعتماد
 )2تست های عملکرد کبدی
 )3پارامترهای انعقادی( ) aPTT, PTT, fibrinogen
بخش درخواست کننده :

تاریخ تکمیل فرم :

تاریخ تجویز:
اطالعات دموگرافیک بیمار

نام:

نام خانوادگی:

سن:

جنس:

شماره پرونده :

وزن بيمار:

قد بيمار:

بارداری  /شيردهی

عالئم حیاتی در زمان تجویز
HR:

RR:

BP:

T:

نتایج میکروبیولوژی
نوع ميکروارگانيسم:

تاريخ:

محل کشف:

آنتی بيوگرام:
کانون احتمالی عفونت

دوز و دوره درمان

دستگاه تنفسی
پوست/بافت نرم
داخل شکمی
ساير (لطفا توضيح داده شود):

دوز اوليه:
دوز نگهدارنده:
طول مدت درمان:



کپی شواهد بالينی و آزمايشگاهی الصاق گردد.
اگر در قسمت کانون احتمالی عفونت گزينه ساير انتخاب شود ،ذکر توضيحات الزامی است.

 مهر و امضای پزشک معالج:
 مهر و امضای متخصص عفونی /فوق تخصص عفونی اطفال:
 مهر و امضای داروساز بالينی /داروساز بيمارستانی:
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بسمه تعالی
فرم تدوین راهنمای تجویز

نام دارو

کاربرد
دارو

شرط تجویز

افراد صاحب

مصرف

صالحیت جهت
اندیکاسیون

تجویز

در همه اين انديکاسيون ها تجويز اين
دارو تنها برای ميکروارگانيسمهای
**  XDRو * MDRکه جايگزين
درمانی مناسب ندارند بعد از نتايج تعيين
حساسيت ميکروبی***  MICممکن
میباشد.
)1

TIGECYCLINE
تيگسيکلين
ويال  50ميلیگرم (پودر برای
تهيه محلول جهت انفوزيون
وريدی به مدت  30تا 60
دقيقه)

بستری

محل

 )1متخصص
بيماریهای
عفونی
 )2فوق تخصص
عفونی اطفال

)2
)3

عفونتهددددای داخددددل شددددکمی
عارضهدار (شامل پريتونيت)
عفونتهددای پوسددت و بافددت نددرم
عارضهدار
با توجه به قيمت باال ،احتمال
مقاومت آنتی بيوتيکی و شکست
درمان و عوارض جدی ،استفاده از
اين آنتی بيوتيک در مواردی مانند
پنومونی و باکتريمی ( با
ميکروارگانيسمهای ذکر شده) فقط
در مواردی که استفاده از آنتی
بيوتيکهای جايگزين امکانپذير
نباشد ،توصيه میشود.

کنترا اندیکاسیون

)3

)4

به
حساسيت
تيگسيکلين يا هر
در
ماده
نوع
فرموالسيون
بدليل شباهت در
ساختار شيميايی و
عمل فارماکولوشيک
واکنش
احتمال
در افراد
متقاط
دچار حساسيت به
تتراسايکلينها وجود
دارد.

دوز و تواتر مصرف دارو

دارو

بخشهددددای
بسددددددتری
بيمارستانها

اقدامات مورد
توصیه ها

نیاز قبل از
تجویز دارو

بزرگساالن :در بيماران بدون
سابقه نارسايی کبدی دوز
 100ميلیگرم به عنوان دوز
اول و سپس  50ميلیگرم
هر  12ساعت توصيه
میشود.
کودکان :مصرف در کودکان
بايد به مواردی که جايگزين
درمانی ديگری وجود ندارد،
محدود شود .در کودکان زير
 8سال بدليل عوارض جانبی
در رشد دندانی ،موارد
مصرف محدود به شرايطی
است که عدم قطعيت در
دوزبندی و اختالل در رشد
دندانی در نظر گرفته شود.
(دوزبندی در کودکان بر
اساس ) )case seriesو
مطالعات فارماکوکنتيک)

)1
)1

)2

)3

تست
حساسيت
ميکروبی
قابل
اعتماد
تست های
عملکرد
کبدی
پارامترهای
انعقادی(
aPTT,
PTT,
fibrino
) gen

)2
)3

در عرض  48-24ساعت بعد از شروع
دارو ،مشاوره متخصص داروساز بالينی
جهت پايش درمان ،در مراکزی که
اين متخصصين حضور دارند ،الزامی
میباشد( .در مراکزی که متخصص
داروسازی بالينی در دسترس نيست،
مشورت مذکور به صورت تلفنی با اين
متخصصين در مراکز دانشگاهی
مربوطه در جهت ادامه درمان صورت
گيرد).
طول مدت درمان حداکثر  14روز
میباشد.
در تجويز اين دارو به هشدارهای
تجويز دقت شود .در موارد باکتريمی،
درمان ترکيبی توصيه میشود (در
اين موارد ،تجويز اين دارو به صورت
مونوتراپی باعث افزايش مرگ و مير
میشود).

)*Multiple drug-resistant (MDR),** extensively drug-resistant (XDR),*** Minimum inhibitory concentration ( MIC



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

