معاونت درمان

دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

راهنمای تجوزی دارواهی بیولوژیک
یت کس
ینفلکس
لیم
ی
ی
م
م
آدا ومب  ،ااترنسپت ،ا ب و ر و ب




زمستان 1399

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی آدالیمومب

تنظیم و تدوین :
انجمن علمی روماتولوژی ایران  ،قطب و مرکز تحقیقات روماتولوژی
پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد
انجمن علمی و بورد تخصصی پوست ایران
گروه علمی انجمن چشم پزشکی ایران
متخصصین فارماکوتراپی

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت

2

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی آدالیمومب

نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت

شرط تجويز
انديكاسيون

تجويز
 فوقتخصص



آرتريت روماتوئيد

روماتولوژي



 فوقتخصص


گوارش

 آداليمومب

1



بستري



بستري
موقت



سرپايي

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا انديكاسيون
 وجود

مالحظات

سابقه 

آرتريت

روماتوئيد:

 40

 تزريق دارو بهصورت

آرتريت روماتوئيد:

اسپونديليت

حساسيت

ميليگرم هر دو هفته يک بار.

گزارش تشخيصي پزشک معالج مبني بر

زيرجلدي در نواحي شكم

آنكيلوزان

شديد به دارو يا

در صورت نياز ،براساس

ابتال به آرتريت روماتوئيد براساس نتايج

و ران بهصورت چرخشي

از

ميزان پاسخ بيمار به درمان و

آزمايشگاهي/تصويربرداري/تشخيص

صورت مي گيرد.

آن،

با صالحديد پزشک معالج،

باليني و در صورت مقاومت درماني به  داروي آداليمومب در
حداقل يک داروي مرسوم و غيربيولوژيک

بيماران مبتال به بيماري

روماتيسمي

(Behçet's

بيماري التهابي روده

هر

 متخصص پوست

(بيماري كرون

اجزاي

 متخصص داخلي

متوسط تاشديد،

نارسايي قلبي

امكان تجويز بهصورت 40

(در صورت نبودن

بيماري كرون با

متوسط تا شديد

ميليگرم هفتگي نيز وجود

تعديلكننده

تخصص

فيستول ،و كوليت

( NYHA

دارد( .بسته به صالح ديدو

) 3(cDMARDكه يكي از آنها

) diseaseكماكان ضمن

رشته مربوطه ،در

اولسروز متوسط تا

class
،2)III/IV

نظر پزشک معالج تجويز به

متوتركسات (در صورت عدم وجود منع

دريافت مدارک و تشكيل

صورت  80ميلي گرم هر دو

مصرف) باشد .در صورت عدم مشاهده

پرونده قابل تاييد مي

هفته جهت سهولت تجويز و

پاسخ به يک داروي مهاركننده 4TNF

باشد.

فوق
استان
طبابت)
 متخصص
پزشكي

شديد)

محل

چشم 


آرتريت پسورياتيک
پسوريازيس
يووئيت

يک

وجود عفونت
شديد

و

كاهش

تهديدكننده

دفعات

صورت بگيرد)

حيات.

تجويز،

بيماري

بهجت

پس از سه ماه ،امكان تجويز داروي  با توجه به احتمال تغيير
مهاركننده  TNFدوم با نظر پزشک معالج

پروتكل درماني از يک

وجود دارد.

داروي مهاركننده TNF

( شکل دارویی که در حال حاضر در ایران موجود است) 50 mg/1mL 0.4milliliterو Adalimumab injection, solution parenteral 50 mg/1ml 0.8milliliter
New York Heart Association
3
Conventional Disease-Modifying Antirheumatic Drugs
4
Tumor Necrosis Factor
1
2

1

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی آدالیمومب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت

شرط تجويز
انديكاسيون

تجويز

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا انديكاسيون

اسپونديليت آنكيلوزان 40 :

اسپونديليت آنكيلوزان و سرونگاتيو

به نوع ديگر ،تاييد نسخ

جراحي پالستيک

سوپوراتيوا

ميليگرم هر دو هفته يک بار.

اسپونديلوآرتروپاتي:

جهت دورههاي يک ساله

و ترميمي چشم 

پيودرما گانگرنوزوم

در صورت نياز ،براساس

گزارش تشخيصي پزشک مبني بر ابتال به

انجام گيرد مگر اين كه

(اربيت)

(و ساير درماتوزهاي

ميزان پاسخ بيمار به درمان و

اسپونديليت آنكيلوزان يا سرونگاتيو

بسته به صالحديد پزشک

نوتروفيليک)

با صالحديد پزشک معالج،

اسپونديلوآرتروپاتي

نتايج

معالج به تعويض دارو ،مي

ديسكتينگ سلوليت

امكان تجويز بهصورت 40

آزمايشگاهي/تصويربرداري/تشخيص

تواند در مدت كمتر از

سندرم هاي آكنه

ميليگرم هفتگي نيز وجود

باليني و حداقل يک ماه عدم پاسخ به دو

يكسال نيز دارو تعويض

داراي

فلوشيپ 

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

 متخصص
چشمپزشكي
داراي

فلوشيپ 

Uveitis
 متخصص
چشمپزشكي
داراي

فلوشيپ

قرنيه  -سگمان
قدامي





هيدرآدنيت

Idiopathic
Orbital
inflammatory
disease
Thyroid Eye
Disease
Non-Infectious
Uveitis
Scleritis
Ocular cicatricial
pemphigoid



براساس

.5

دارد.

ضدالتهاب غيراستروئيدي ((NSAID

بيماري التهابي روده:

در صورت عدم مشاهده پاسخ به يک

دوز القايي 160 :ميلي گرم

داروي مهاركننده  TNFپس از سه ماه،

تزريق زير پوستي (به

امكان تجويز داروي مهاركننده  TNFدوم



صورت  4تزريق  40ميلي

با نظر پزشک معالج وجود دارد .در




گرمي) در شروع درمان،

صورت همراهي با بيماري التهابي روده (با

سپس تزريق  80ميلي گرم

گواهي متخصص گوارش) يا يووئيت (با

و  40ميلي گرم در هفته  2و

گواهي افتالمولوژيست يا روماتولوژيست)

هفته 4

شروع روند درمان با داروي مهاركننده




گردد.

 TNFامكانپذير است.

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs

2

5

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی آدالیمومب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت
تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا انديكاسيون



دوز نگهدارنده :هر 2هفته 

پسوريازيس و آرتريت پسورياتيک:

 40ميلي گرم تزريق زير

در موارد درگيري پوستي ،صرفاً گواهي

پوستي

پزشک معالج مبنيبر نياز به داروهاي

در صورت نياز ،براساس

بيولوژيک از خانواده مهاركننده TNF

ميزان پاسخ بيمار به درمان و

جهت شروع درمان كفايت ميكند .در

با توجه به سطح دارو و سطح

موارد درگيري محوري ،درگيري مفاصل

انتي بادي در خون و با

محيطي ،داكتيليت يا انتزيت ،مانند

صالحديد پزشک معالج،

راهنماي تجويز دارو در اسپونديليت

امكان تجويز بهصورت 40

انكيلوزان

سرونگاتيو

ميليگرم هفتگي نيز وجود

اسپونديلوآرتروپاتي بر اساس تجويز

دارد.

روماتولوژيست يا متخصص پوست و

آرتريت پسورياتيک40 :

همانند دوز دارو در درمان پسوريازيس

ميليگرم هر دو هفته يک بار.

عمل ميشود.

در صورت نياز ،براساس 

هيدرادنيت

ميزان پاسخ بيمار به درمان و

گانگرنوزوم ،ديسكتينگ سلوليت ،سندرم

با صالحديد پزشک معالج،

هاي آكنه:

امكان تجويز بهصورت 40

3

و

سوپوراتيوا،

پيودرما

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی آدالیمومب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت
تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا انديكاسيون



ميليگرم هفتگي نيز وجود

گواهي پزشک معالج مبني بر نياز به

دارد.

داروهاي بيولوژيک از خانواده مهاركننده

پسوريازيس 80 :ميليگرم

 TNFجهت شروع درمان كفايت ميكند.

در روز صفر ،سپس 40

در بيماري التهابي روده گواهي پزشک

ميليگرم پس از يک هفته و

معالج فوق تخصص گوارش مبني بر نياز

پس از آن  40ميليگرم يک

به داروهاي بيولوژيک از خانواده

هفته در ميان .در صورت

مهاركننده  TNFجهت شروع درمان

نياز ،براساس ميزان پاسخ

كفايت ميكند.

بيمار به درمان و با صالحديد 
پزشک معالج ،امكان تجويز
بهصورت

40

ميليگرم

هفتگي نيز وجود دارد.


يووئيت (درگيري چشمي):
 80ميليگرم در روز صفر،
 40ميليگرم در روز  8و پس
از آن  40ميليگرم بهصورت
يک هفته در ميان .در صورت
نياز ،براساس ميزان پاسخ

4

Active

Idiopathic
Orbital
 inflammatory diseaseو

 Thyroid Eye Diseaseكه به خط اول
درمان پاسخ نداده باشد يا بدليل عوارض
شديد دارويي يا بدليل comorbidity
ازقبيل گلوكوم كنترل نشده يا ديابت
كنترل

نشده،

شروع

يا

ادامه

كورتيكواستروييد بعنوان خط اول درمان
به صالح نباشد ،تجويز دارو انديكاسيون
دارد.

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی آدالیمومب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت
تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا انديكاسيون

بيمار به درمان و با صالحديد

آداليمومب معموال قبل از ساير عوامل

پزشک معالج ،امكان تجويز

مهاركننده  TNFدر اين گروه از

ميليگرم

بيماريهاي چشمي و در صورت عدم پاسخ

بهصورت


40

هفتگي نيز وجود دارد.

يا بروز مقاومت از  infliximabو سپس

هيدرادنيت سوپوراتيو :در

 etanerceptاستفاده مي شود.

شروع ابتدا  160ميليگرم و



5



:Scleritis

 15روز بعد  80ميليگرم و

براي موارد اسكلريت كه پاسخ درماني

در روز  29و بعد از آن هر

مناسب

و

هفته  40ميليگرم( .در

متوتركسات مشاهده نمي شود ويا

صورت نياز ،براساس ميزان

نيازمند

مدت

پاسخ بيمار به درمان و با

كورتيكواستروييد هستند  ،انديكاسيون

صالحديد پزشک معالج،

تجويزدارد.

به

كورتيكواستروييد

دريافت

طوالني

امكان تجويز بهصورت  40

 :Ocular cicatricial pemphigoidدر

ميليگرم هفتگي نيز وجود

موارد مقاوم به درمان كه پاسخ كافي به

دارد).

داپسون وجود ندارد و يا سل سپت تجويز

پيودرما

گانگرنوزوم،

نمي شود ،انديكاسيون تجويز دارد.

ديسكتينگ سلوليت ،سندرم 

در كراتيت هاي التهابي غير عفوني كه

هاي آكنه 80 :ميليگرم در

پاسخ كافي به كورتيكواستروييد ندهند

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی آدالیمومب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت
تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

شرايط تجويز

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

فواصل خدمت)

كنترا انديكاسيون

روز صفر ،سپس  40ميليگرم

انديكاسيون دارد .مدت زمان تجويز بر

پس از يک هفته و پس از آن

أساس كنترل عالم باليني و slit lamp

 40ميليگرم يک هفته در

تعيين مي گردد.

ميان.

در

صورت

نياز ،

براساس ميزان پاسخ بيمار به
درمان و با صالحديد پزشک
معالج ،امكان تجويز به
صورت  40ميليگرم هفتگي


نيز وجود دارد.
Idiopathic
Orbital
inflammatory disease
و: Thyroid Eye Disease
 80-40ميليگرم در روز
صفر 40 ،ميليگرم در روز 8

يووئيت ( ( Active non-infectious
Uveitis
در موارد درگيري چشمي (يووئيت) ،صرفاً
گواهي پزشک معالج مبنيبر نياز به درمان
با آداليمومب جهت شروع درمان كفايت
ميكند .آداليمومب تنها داروي داراي
تاييديه سازمان غذا و داروي آمريكا
6

) (FDAجهت درمان بيماران بزرگسال و
اطفال (با سن بيشتر از  2سال) مبتال به
يووئيت غيرعفوني ميباشد.

و پس از آن  40ميليگرم هر
دو هفته يكبار .در صورت
نياز ،براساس ميزان پاسخ
بيمار به درمان و با صالحديد
Food and Drug Administration

6

6

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی آدالیمومب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت
تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و
فواصل خدمت)

كنترا انديكاسيون

پزشک معالج ،امكان تجويز
بهصورت


40

ميليگرم

هفتگي نيز وجود دارد.
Non-Infectious
 80-40 :Uveitisميليگرم
در روز صفر 40 ،ميليگرم در
روز  8و پس از آن 40
ميليگرم هر دو هفته يكبار.
در صورت نياز ،براساس
ميزان پاسخ بيمار به درمان و
با صالحديد پزشک معالج،
امكان تجويز بهصورت 40
ميليگرم هفتگي نيز وجود
دارد.



 80-40 :Scleritisميليگرم
در روز صفر 40 ،ميليگرم در
روز  8و پس از آن 40
ميليگرم هر دو هفته يكبار.
در صورت نياز ،براساس

7

شرايط تجويز

مالحظات

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی آدالیمومب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت
تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و
فواصل خدمت)

كنترا انديكاسيون

ميزان پاسخ بيمار به درمان و
با صالحديد پزشک معالج،
امكان تجويز بهصورت 40
ميليگرم هفتگي نيز وجود


دارد.
cicatricial
:pemphigoid

Ocular
40-80

ميليگرم در روز صفر40 ،
ميليگرم در روز  8و پس از
آن  40ميليگرم هر دو هفته
يكبار .در صورت نياز،
براساس ميزان پاسخ بيمار به
درمان و با صالحديد پزشک
معالج ،امكان تجويز به
صورت  40ميليگرم هفتگي
نيز وجود دارد.

8

شرايط تجويز

مالحظات

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی آدالیمومب



توصيه ها:

 پيش از شروع درمان پايش سلولهاي خوني ،بررسي سرولوژي  ، )anti-HBc ،HBsAb ،HBsAg( HBVبررسي سل فعال يا نهفته ( ،chest x-rayتست پوستي توبركولين يا  ، IGRAو اسمير
خلط براساس عاليم و فاكتورهاي خطر) جهت رد سل فعال و نهفته توصيه مي شود .در افرادي كه در ريسک باالي ابتال به سل هستند ،بررسي ساليانه فرد از لحاظ سل نهفته ،تا زماني كه دارو تجويز
مي شود ،توصيه مي گردد ،در صورتي كه فرد مبتال به سل نهفته باشد شروع آداليمومب تا يک ماه پس از شروع داروهاي سل به تعويق مي افتد و در صورت ابتال به سل فعال شروع دارو تا پايان
دوره درماني سل به تعويق مي افتد .بر اساس نتايج سرولوژي  ،HBVدر خصوص لزوم تجويز آنتي ويرال يا پايش بيماران تصميم گيري شود .و در صورت فعالشدن بيماري ،درمان با آداليمومب
قطع گردد .شروع مجدد بايد با احتياط و با درنظرگرفتن بيماريهاي زمينهاي بيمار انجام گيرد.
 در صورت بروز سيتوپني ،بسته به نظر پزشک معالج ،درمان ميتواند بهصورت موقت قطع شده و پس از رفع عارضه مجدداً شروع گردد.
 در صورت وجود عفونت فعال و شديد ،درمان مي بايست تا زمان بهبودي قطعي به تعويق انداخته شود.
 در صورت وجود سابقه بيماري دميلينهكننده عصبي در فرد يا بستگان درجه يک شروع درمان بايد با احتياط و پس از بررسيهاي نورولوژيک صورت گيرد و در صورت بروز عاليم بيماري هاي
دميليناسيون حين درمان ،تجويز دارو قطع شود.
 در صورت ابتال به سرطان يا سابقه ابتال به بدخيمي ها شروع و يا ادامه مصرف دارو با صالحديد پزشک معالج مي باشد.
 از تجويز واكسنهاي زنده شامل پوليوي خوراكي ،ب ث ژ ،تب زرد ،MMR ،آنفلوانزاي داخل بيني ،آبله مرغان (واريسال) و سرخجه در بازه زماني  4هفته قبل ،حين درمان و سه ماه پس از اتمام
دوره درماني با آداليمومب ،ميبايست اجتناب شود.


جهت حفظ اثربخشي واكسن هاي غير فعال (مانند واكسن آنفلوانزاي تزريقي Tپنوموكوک HBV ،يا  ،)HPVتوصيه مي شود اين واكسن ها در فاصله زماني  2هفته قبل يا  3ماه پس از قطع
اتانرسپت تجويز شوند .تعويق درمان صرف افزايش اثربخشي واكسن ،توصيه نمي شود .در خصوص واكسن آنفلونزا با توجه به اينكه تجويز آن در بازه زماني مشخص اپيدمي ساالنه بسيار حائز
اهميت است ،از تعويق تجويز واكسن اجتناب شود و به محض دسترسي به واكسن ،براي بيمار تزريق گردد.



تاريخ اعتبار اين راهنما از زمان ابالغ به مدت  3سال مي باشد و بعد از اتمام مهلت زماني ميبايست ويرايش صورت پذيرد.
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بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اتانرسپت

كاربرد

نام دارو

خدمت

شرط تجويز

افراد صاحب
صالحيت جهت تجويز
 فوقتخصص

 آرتريت روماتوئيد

روماتولوژي
 متخصص پوست
 متخصص داخلي
صورت

اتانرسپت

نبودن

انديكاسيون

 اسپونديليت آنكيلوزان

سابقه

ميليگرم دو بار در هفته يا 50

 آرتريت پسورياتيک

حساسيت

ميليگرم هفتگي.

به آرتريت روماتوئيد براساس نتايج

 اسپونديليت آنكيلوزان25 :

نواحي شكم ،ران و

آزمايشگاهي/تصويربرداري/تشخيص باليني

بهصورت

و در صورت مقاومت درماني به حداقل يک
داروي مرسوم و غيربيولوژيک تعديلكننده

(در  پسوريازيس

شديد به دارو

فوق  پيودرما گانگرنوزوم (و

يا هر يک از

ميليگرم دو بار در هفته يا 50

اجزاي آن

ميليگرم هفتگي.



بستري



بستري

در استان محل طبابت)

نوتروفيليک)

7



سرپايي

پالستيک

و

روماتوئيد:

آرتريت روماتوئيد:
گزارش تشخيصي پزشک معالج مبني بر ابتال

تخصص رشته مربوطه،

موقت

سپسيس و

 آرتريت

 25



درماتوزهاي

 آرتريت

25

بيماري روماتيسمي) 8(cDMARDكه يكي

جراحي  ديسكتينگ سلوليت

ميليگرم دو بار در هفته يا 50

از آنها متوتركسات (در صورت عدم وجود

ترميمي  سندرم هاي آكنه

ميليگرم هفتگي.

منع مصرف) باشد .در صورت عدم مشاهده

 Idiopathic Orbital
چشم (اربيت)
inflammatory
 متخصص چشمپزشكي
disease
 Thyroid
فلوشيپ Eye
داراي
Disease
Uveitis
 متخصص چشمپزشكي

تزريق

دارو

به

صورت زيرجلدي در

ساير

 فلوشيپ

فواصل خدمت)

كنترا-انديكاسيون


شرايط تجويز

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

پسورياتيک:

 پسوريازيس،

پيودرما

پاسخ به يک داروي مهاركننده  9TNFپس از

گانگرنوزوم،

ديسكتينگ

سه ماه ،امكان تجويز داروي مهاركننده

سلوليت و سندرم هاي آكنه:

 TNFدوم با نظر پزشک معالج وجود دارد.

 50ميليگرم دو بار در هفته 

اسپونديليت

براي مدت  3ماه و سپس 50

اسپونديلوآرتروپاتي:

ميليگرم هفتگي( .در صورت

آنكيلوزان

و

سرونگاتيو

بازو

چرخشي صورت مي
گيرد.


با توجه به احتمال
تغيير پروتكل درماني
از

يک

مهاركننده  TNFبه
نوع ديگر ،تاييد نسخ
جهت دورههاي يک
ساله انجام گيرد مگر
اين كه بسته به

7

)اشکال دارویی موجود در ایران( Etanercept: Solution subcutaneous 25 mg/0.5ml , 50 mg/1mL ، Powder, for solution parenteral 25 mg
Conventional Disease-Modifying Antirheumatic Drugs
9
Tumor Necrosis Factor
8

10

داروي

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اتانرسپت
داراي فلوشيپ قرنيه -

نياز ،براساس ميزان پاسخ بيمار

در صورت گزارش تشخيصي پزشک مبني بر

صالحديد

سگمان قدامي

به درمان و با صالحديد پزشک

ابتال به اسپونديليت آنكيلوزان يا سرونگاتيو

معالج به تعويض

معالج ،امكان ادامه دوز 50

اسپونديلوآرتروپاتي

نتايج

دارو ،مي تواند در

ميلي گرم دو بار در هفته نيز

آزمايشگاهي/تصويربرداري/تشخيص باليني

مدت كمتر از يكسال

وجود دارد).

و حداقل يک ماه عدم پاسخ به دو ضدالتهاب

نيز دارو

تعويض

غيراستروئيدي ( )10NSAIDامكان تجويز

گردد.

Idiopathic
Orbital 
 inflammatory Diseaseو

دارو وجود دارد .در صورت عدم مشاهده

:Thyroid Eye Disease

پاسخ به يک داروي مهاركننده  TNFپس از

25ميليگرم دو بار در هفته يا

سه ماه ،امكان تجويز داروي مهاركننده

 50ميليگرم هفتگي براي يک

 TNFدوم با نظر پزشک معالج وجود دارد.

هفته سپس  25ميليگرم هفتگي

در صورت همراهي با بيماري التهابي روده (با

(در صورت نياز ،براساس

گواهي متخصص گوارش) يا يووئيت (با

ميزان پاسخ بيمار به درمان و با

گواهي افتالمولوژيست يا روماتولوژيست)

صالحديد پزشک معالج ،امكان

شروع درمان با تجويز داروي مهاركننده

ادامه دوز  50ميلي گرم دو بار
در هفته نيز وجود دارد).

براساس

 TNFامكانپذير است.


پسوريازيس و آرتريت پسورياتيک:
در مورد درگيري پوست ،صرفاً گواهي
پزشک معالج مبني بر نياز به داروهاي
بيولوژيک از خانواده مهاركننده  TNFجهت
شروع درمان كفايت ميكند.

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs

11
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پزشک

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اتانرسپت


Active
Idiopathic
Orbital
 inflammatory diseaseو Thyroid
:Eye Disease
اگر بيمار به خط اول درمان پاسخ نداده باشد
يا بدليل عوارض شديد دارويي يا بدليل
comorbidityازقبيل گلوكوم كنترل نشده
يا ديابت كنترل نشده ،شروع يا ادامه
كورتيكواستروييد بعنوان خط اول درمان به
صالح نباشد.



 etanerceptمعموال بعد از ساير عوامل
مهاركننده  TNFدر اين گروه از بيماريهاي
چشمي و در صورت عدم پاسخ يا بروز
مقاومت به  adalimumabو infliximab
استفاده مي شود.



توصيه ها:



پيش از شروع درمان پايش سلولهاي خوني ،بررسي سرولوژي  ، )anti-HBc ،HBsAb ،HBsAg( HBVبررسي سل فعال يا نهفته ( ،chest x-rayتست پوستي توبركولين يا  ، IGRAو اسمير
خلط براساس عاليم و فاكتورهاي خطر) جهت رد سل فعال و نهفته توصيه مي شود .در افرادي كه در ريسک باالي ابتال به سل هستند ،بررسي ساليانه فرد از لحاظ سل نهفته ،تا زماني كه دارو
تجويز مي شود ،توصيه مي گردد ،در صورتي كه فرد مبتال به سل نهفته باشد ،شروع اتانرسپت تا يک ماه پس از شروع داروهاي سل به تعويق مي افتد و در صورت ابتال به سل فعال شروع دارو
تا پايان دوره درماني سل به تعويق مي افتد. .
12

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اتانرسپت


بر اساس نتايج سرولوژي  ،HBVدر خصوص لزوم تجويز آنتي ويرال يا پايش بيماران تصميم گيري شود و در صورت فعالشدن بيماري ،درمان با اتانرسپت ،قطع گردد.شروع مجدد بايد با
احتياط و با درنظرگرفتن بيماريهاي زمينهاي بيمار صورت گيرد.



در صورت بروز سيتوپني ،بسته به نظر پزشک معالج ،درمان ميتواند بهصورت موقت قطع شده و پس از رفع عارضه مجدداً شروع گردد.



در صورت ابتال به سرطان يا سابقه ابتال به بدخيمي ها شروع و يا ادامه مصرف دارو با صالحديد پزشک معالج مي باشد.



در صورت وجود عفونت فعال و شديد درمان بايد تا زمان بهبودي قطعي به تعويق انداخته شود.



در صورت وجود سابقه بيماري دميلينهكننده عصبي در فرد يا بستگان درجه يک شروع درمان بايد با احتياط و پس از بررسيهاي نورولوژيک صورت گيرد .در صورت بروز عاليم بيماري هاي
دميليناسيون حين درمان ،تجويز دارو قطع شود .در صورت وجود نارسايي قلبي يا كاهش عملكرد بطن چپ ،درمان با اتانرسپت با احتياط انجام شود.



از تجويز واكسنهاي زنده شامل پوليوي خوراكي ،ب ث ژ ،تب زرد ،MMR ،آنفلوانزاي داخل بيني ،آبله مرغان (واريسال) و سرخجه در بازه زماني  4هفته قبل ،حين درمان و سه ماه پس از اتمام
دوره درماني با اتانرسپت ،ميبايست اجتناب شود.

جهت حفظ اثربخشي واكسن هاي غير فعال (مانند واكسن آنفلوانزاي تزريقي ،پنوموكوک HBV ،يا  ،)HPVتوصيه مي شود اين واكسن ها در فاصله زماني  2هفته قبل يا  3ماه پس از قطع اتانرسپت
تجويز شوند .تعويق درمان صرف افزايش اثربخشي واكسن ،توصيه نمي شود .در خصوص واكسن آنفلونزا با توجه به اينكه تجويز آن در بازه زماني مشخص اپيدمي ساالنه بسيار حائز اهميت است،
از تعويق تجويز واكسن اجتناب شود و به محض دسترسي به واكسن ،براي بيمار تزريق گردد.


تاريخ اعتبار اين راهنما از زمان ابالغ به مدت  3سال مي باشد و بعد از اتمام مهلت زماني ميبايست ويرايش صورت پذيرد.
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بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اینفلکسیمب

نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز

 فوقتخصص

آرتريت روماتوئيد 3-5 :

روماتوئيد

حساسيت

 mg/kgبه صورت وريدي

گزارش تشخيصي پزشک معالج مبني

انفوزيون وريدي انجام مي

اسپونديليت

شديد به

در هفتههاي صفر ،دو و شش

بر ابتال به آرتريت روماتوئيد براساس

شود .توصيه شده است

 متخصص پوست

آنكيلوزان

اينفلكسيمب،

و در ادامه هر هشت هفته.

نتايج

دارو طي حداقل زمان دو

 متخصص داخلي (در 

بيماري

التهابي

پروتئينهاي

در صورت نياز ،براساس

آزمايشگاهي/تصويربرداري/تشخيص

ساعت انفوزيون شود.

(بيماري

موشي يا هر

ميزان پاسخ بيمار به درمان و

باليني و در صورت مقاومت درماني به 

داروي اينفلكسيمب در

 فوقتخصص گوارش

اينفلكسيمب




بستري
موقت

انديكاسيون
آرتريت روماتوئيد:

روماتولوژي

بستري

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا-

انديكاسيون


تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات



صورت نبودن فوق
تخصص



آرتريت

روده

وجود سابقه



يک



داروي

مرسوم

تزريق

دارو

بهصورت

رشته

كرون متوسط تا

يک از

با صالحديد پزشک معالج،

حداقل

و

بيماران مبتال به بيماري

مربوطه ،در استان

شديد،

بيماري

اجزاي

امكان افزايش دوز تا 10

غيربيولوژيک تعديلكننده بيماري

(Behçet's

محل طبابت)

13

بهجت

كرون با فيستول،

فرموالسيون،

 mg/kgهر هشت هفته يا

روماتيسمي)(cDMARD

كه يكي

) diseaseكماكان ضمن

كوليت

نارسايي قلبي

كاهش فواصل بين تجويز،

از آنها متوتركسات (در صورت عدم

دريافت مدارک و تشكيل

پالستيک و ترميمي

اولسروز متوسط

متوسط تا

بهصورت هر چهار هفته نيز

وجود منع مصرف) باشد .در صورت

پرونده قابل تاييد ميباشد.

چشم (اربيت)

تا شديد)

شديد

وجود دارد.

عدم مشاهده پاسخ به يک داروي 

با توجه به احتمال تغيير

آرتريت

( NYHA

پسورياتيک

class

 فلوشيپ

 متخصص

و

جراحي



چشمپزشكي


پسوريازيس



14

اسپونديليت آنكيلوزان5 :

مهاركننده TNF

پس از سه ماه،

پروتكل درماني از يک

 mg/kgبه صورت وريدي،

امكان تجويز داروي مهاركننده TNF

داروي مهاركننده  TNFبه

در هفتههاي صفر ،دو و شش

دوم با نظر پزشک معالج وجود دارد.

نوع ديگر ،تاييد نسخ جهت

)اشکال دارویی موجود در ایران( Infliximab: Powder, for solution parenteral 100 mg
Conventional Disease-Modifying Antirheumatic Drugs
14
Tumor Necrosis Factor
11
13
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بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اینفلکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

شرط تجويز

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا-

انديكاسيون

مالحظات

انديكاسيون

داراي فلوشيپ قرنيه 

هيدرآدنيت

)III/IV

-سگمان قدامي

سوپوراتيوا

وجود

صورت نياز ،براساس ميزان

پيودرما

عفونت

پاسخ بيمار به درمان و با

گزارش تشخيصي پزشک مبني بر ابتال

گانگرنوزوم (و

شديد و

صالحديد پزشک معالج،

به

يا

تعويض دارو ،مي تواند در

ساير

تهديدكننده

امكان افزايش دوز تا 10

سرونگاتيو

اسپونديلوآرتروپاتي

مدت كمتر از يكسال نيز

درماتوزهاي

حيات.

 mg/kgيا كاهش فواصل

براساس

نوتروفيليک)

زماني بين تجويزها نيز

آزمايشگاهي/تصويربرداري/تشخيص

ديسكتينگ

وجود دارد.

باليني و حداقل يک ماه عدم پاسخ به



 متخصص
چشمپزشكي
داراي

فلوشيپ

Uveitis




سلوليت


سندرم هاي آكنه

Idiopathic
Orbital
inflammatory
disease
Thyroid Eye
Disease
NonInfectious
Uveitis
Scleritis

12






و در ادامه هر شش هفته .در 

اسپونديليت آنكيلوزان و سرونگاتيو

دورههاي يک ساله انجام

اسپونديلوآرتروپاتي:

گيرد مگر اين كه بسته به
صالحديد پزشک معالج به

اسپونديليت

آنكيلوزان

نتايج

ضدالتهاب

بيماري التهابي روده (بيماري

دو

كرون و كوليت اولسروز)5 :

(.) NSAID

15

در

دارو تعويض گردد.

غيراستروئيدي
صورت

عدم

mg/kgدر هفتههاي صفر،

پاسخ به يک داروي مهاركننده TNF

دو و شش و در ادامه هر

پس از سه ماه ،امكان تجويز داروي

هشت هفته در صورت نياز،

مهاركننده  TNFدوم با نظر پزشک

براساس ميزان پاسخ بيمار

معالج وجود دارد .در صورت همراهي

به درمان و با توجه به سطح

با بيماري التهابي روده (با گواهي

دارو و سطح آنتي بادي در

متخصص گوارش) يا درگيري چشمي


New York Heart Association
Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs

15

12
15

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اینفلکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا-

انديكاسيون
Ocular
cicatricial
pemphigoid

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

انديكاسيون


خون و با صالحديد پزشک

(با

معالج ،امكان افزايش دوز

روماتولوژيست) شروع درمان با

تا  10 mg/kgيا كاهش

تجويز داروي مهاركننده  TNFامكان

فاصله زماني بين تجويزها،

پذير است.


نيز وجود دارد.




افتالمولوژيست

گواهي

يا

پسوريازيس و آرتريت پسورياتيک:

5

در مورد درگيري پوست ،صرفاً گواهي

 mg/kgبه صورت وريدي

پزشک معالج مبني بر نياز به داروهاي

در هفتههاي صفر ،دو و شش

بيولوژيک از خانواده مهاركننده TNF

و در ادامه هر هشت هفته.

جهت شروع درمان كفايت ميكند.

آرتريت پسورياتيک:

در صورت نياز ،براساس 

هيدرادنيت

ميزان پاسخ بيمار به درمان و

گانگرنوزوم ،ديسكتينگ سلوليت و

با صالحديد پزشک معالج،

سندرم هاي آكنه

امكان افزايش دوز تا 10

صرفاً گواهي پزشک معالج مبني بر

 mg/kgيا كاهش فاصله

نياز به داروهاي بيولوژيک از خانواده

زماني بين تجويزها ،نيز

مهاركننده  TNFجهت شروع درمان

وجود دارد.

كفايت ميكند.

پسوريازيس 5 mg/kg :به 

در بيماري التهابي روده گواهي پزشک

صورت وريدي در هفتههاي

معالج فوق تخصص گوارش مبني بر

16

سوپوراتيوا،

پيودرما

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اینفلکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا-
انديكاسيون

صفر ،دو و شش و در ادامه

نياز به داروهاي بيولوژيک از خانواده

هر هشت هفته .در صورت

مهاركننده  TNFجهت شروع درمان

نياز ،براساس ميزان پاسخ

كفايت ميكند.

بيمار به درمان و با صالحديد 
پزشک



معالج،

امكان

در

Active Idiopathic Orbital

disease

inflammatory

و

افزايش دوز تا 10 mg/kg

 Thyroid Eye Diseaseكه به خط

يا كاهش فاصله زماني بين

اول درمان پاسخ نداده باشد يا بدليل

تجويزها نيز وجود دارد.

عوارض شديد دارويي يا بدليل

هيدرادنيت
پيودرما
ديسكتينگ

سوپوراتيوا،

comorbidityازقبيل گلوكوم كنترل

گانگرنوزوم،

نشده يا ديابت كنترل نشده ،شروع يا

و

ادامه كورتيكواستروييد بعنوان خط

سلوليت

سندرم هاي آكنه5 mg/kg :
به

صورت

وريدي

اول درمان به صالح نباشد.

در

آداليمومب معموال قبل از ساير عوامل

هفتههاي صفر ،دو و شش و

مهاركننده  TNFدر اين گروه از

در ادامه هر هشت هفته .در

بيماريهاي چشمي بكار مي رود .در

صورت نياز ،براساس ميزان

صورت عدم پاسخ يا بروز مقاومت از

پاسخ بيمار به درمان و با

 infliximabو سپس etanercept

صالحديد پزشک معالج،
17

استفاده مي شود.

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اینفلکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

شرايط تجويز

تواتر خدمت (تعداد دفعات و
فواصل خدمت)

كنترا-
انديكاسيون

امكان افزايش دوز تا  10

 :Uveitisبراي مواردي كه نياز به

 mg/kgو /يا كاهش فاصله

درمان طوالني مدت ( بيش از سه ماه)

نيز

به كورتيكواستروييد دارند و به

زماني بين تجويزها،




وجود دارد.

 conventional IMTپاسخ كافي نمي

Idiopathic disease
Orbital inflammatoryو

دهند ،انديكاسيون دارد.


: ThyroidEye Disease
 5 mg/ kgبه صورت

براي موارد اسكلريت كه پاسخ كافي به
كورتيكواستروييد و متوتركسات نمي

وريدي در هفتههاي صفر،
دو و شش و در ادامه هر
هشت هفته .در صورت نياز،
براساس ميزان پاسخ بيمار
به درمان و با صالحديد
پزشک

معالج،

امكان

افزايش دوز تا 10 mg/kg
يا كاهش فاصله زماني بين


تجويزها ،نيز وجود دارد.
5 mg/ kg :Non
  Infectious Uveitisبه18

اسكلريت:

دهند ،انديكاسيون دارد.


:Ocular cicatricial pemphigoid
در موارد مقاوم به درمان كه پاسخ
كافي به داپسون و كورتيكواستروييد
نمي دهند ،انديكاسيون دارد.

مالحظات

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اینفلکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و
فواصل خدمت)

كنترا-
انديكاسيون

صورت وريدي در هفتههاي
صفر ،دو و چهار و در ادامه
هر ماه .در صورت نياز،
براساس ميزان پاسخ بيمار
به درمان و با صالحديد
پزشک

معالج،

امكان

افزايش دوز تا 10 mg/kg
يا كاهش فاصله زماني بين
تجويزها ،نيز وجود دارد.


 5 mg/ kg :Scleritisبه
صورت وريدي در هفتههاي
صفر ،دو و چهار و در ادامه
هر ماه .در صورت نياز،
براساس ميزان پاسخ بيمار
به درمان و با صالحديد
پزشک

معالج،

امكان

افزايش دوز تا 10 mg/kg
نيز وجود دارد.
19

شرايط تجويز

مالحظات

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اینفلکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و
فواصل خدمت)

كنترا-
انديكاسيون


Ocular
cicatricial
5 mg/ kg : pemphigoid
به

صورت

وريدي

در

هفتههاي صفر ،دو و شش و
در ادامه هر هشت هفته .در
صورت نياز ،براساس ميزان
پاسخ بيمار به درمان و با
صالحديد پزشک معالج،
امكان افزايش دوز تا 10
 mg/kgيا كاهش فاصله
زماني بين تجويزها،
وجود دارد.
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نيز

شرايط تجويز

مالحظات

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اینفلکسیمب
توصيه ها:


ريسک بروز واكنشهاي شديد و تهديدكننده حيات قلبي-عروقي مانند سكته قلبي ( ،16)MIافزايش يا كاهش شديد فشار خون و آريتمي تا  24ساعت پس از انفوزيون اينفلكسيمب مطرح
است .همچنين ،كاهش حدت بينايي حين و تا دو ساعت پس از انفوزيون گزارش شده است .آسيبهاي شديد كبدي (مانند هپاتيت و نارسايي حاد كبدي) از دو هفته تا بيشتر از يک سال درمان
با اينفلكسيمب گزارش شده است كه برخي تهديدكننده حيات و نيازمند پيوند كبد بودهاند .در صورت بروز زردي يا افزايش سطح آنزيمهاي كبدي به باالتر از  5برابر سطح نرمال دارو قطع
شود.



پيش از شروع درمان پايش سلولهاي خوني ،بررسي سرولوژي  ، )anti-HBc ،HBsAb ،HBsAg( HBVبررسي سل فعال يا نهفته ( ،chest x-rayتست پوستي توبركولين يا  ، IGRAو اسمير
خلط براساس عاليم و فاكتورهاي خطر) جهت رد سل فعال و نهفته توصيه مي شود .در افرادي كه در ريسک باالي ابتال به سل هستند ،بررسي ساليانه فرد از لحاظ سل نهفته ،تا زماني كه دارو
تجويز مي شود ،توصيه مي گردد ،در صورتي كه فرد مبتال به سل نهفته باشد شروع اينفليكسيمب تا يک ماه پس از شروع داروهاي سل به تعويق مي افتد و در صورت ابتال به سل فعال شروع
دارو تا پايان دوره درماني سل به تعويق مي افتد . .بر اساس نتايج سرولوژي  ،HBVدر خصوص لزوم تجويز آنتي ويرال يا پايش بيماران تصميم گيري شود .و در صورت فعالشدن بيماري،
درمان با اينفلكسيمب قطع گردد .شروع مجدد بايد با احتياط و با درنظرگرفتن بيماريهاي زمينهاي بيمار انجام گيرد.



در صورت بروز سيتوپني ،بسته به نظر پزشک معالج ،درمان ميتواند بهصورت موقت قطع شده و پس از رفع عارضه مجدداً شروع گردد .در صورت وجود عفونت فعال و شديد درمان بايد تا
زمان بهبودي قطعي به تعويق انداخته شود.



در صورت وجود سابقه بيماري دميلينهكننده عصبي در فرد يا بستگان درجه يک شروع درمان بايد با احتياط و پس از بررسيهاي نورولوژيک صورت گيرد .در صورت بروز عاليم بيماري هاي
دميليناسيون حين درمان ،تجويز دارو قطع شود .در افراد با سابقه تشنج با احتياط مصرف شود.



در صورت ابتال به سرطان يا سابقه ابتال به بدخيمي ها شروع و يا ادامه مصرف دارو با صالحديد پزشک معالج مي باشد.



از تجويز واكسنهاي زنده شامل پوليوي خوراكي ،ب ث ژ ،تب زرد ،MMR ،آنفلوانزاي داخل بيني ،آبله مرغان (واريسال) و سرخجه در بازه زماني  4هفته قبل ،حين درمان و سه ماه پس از اتمام
دوره درماني با اينفليكسيمب ،ميبايست اجتناب شود.

Myocardial Infarction

21

16

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی اینفلکسیمب
جهت حفظ اثربخشي واكسن هاي غير فعال (مانند واكسن آنفلوانزاي تزريقي ،پنوموكوک HBV ،يا  ،)HPVتوصيه مي شود اين واكسن ها در فاصله زماني  2هفته قبل يا  3ماه پس از قطع اتانرسپت
تجويز شوند .تعويق درمان صرف افزايش اثربخشي واكسن ،توصيه نمي شود .در خصوص واكسن آنفلونزا با توجه به اينكه تجويز آن در بازه زماني مشخص اپيدمي ساالنه بسيار حائز اهميت است،
از تعويق تجويز واكسن اجتناب شود و به محض دسترسي به واكسن ،براي بيمار تزريق گردد.


تاريخ اعتبار اين راهنما از زمان ابالغ به مدت  3سال مي باشد و بعد از اتمام مهلت زماني ميبايست ويرايش صورت پذيرد.
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بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی ریتوکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

 فوقتخصص




روماتولوژي

واسكوليتها

شديد و فعال،



پمفيگوس

سابقه

ميليگرم در پايان هفته دو و



پمفيگوييد و

حساسيت

سپس تكرار دو تزريق با

آزمايشگاهي/تصويربرداري/تشخيص

اپيدرموليز بولوزا

شديد

فاصله هر شش ماه تجويز مي

باليني و در صورت مقاومت درماني به

ساعت است و سپس در

داخلي

اكتسابي

(آنافيالكسي)

شود.

حداقل دو داروي مهاركننده  TNFيا عدم

صورت نبود واكنش حين



(در صورت نبودن

پليميوزيت

به دارو يا هر 

واسكوليتها

18و

توانايي بيمار در استفاده از اين داروها .در

انفوزين ،هر  30دقيقه به



فوق تخصص رشته

درماتوميوزيت

يک از اجزاي

 :)19GPAشروع درمان با

صورت عدم پاسخدهي به داروي

ميزان  50ميليگرم در



مربوطه ،در استان

نفريت لوپوسي

آن از جمله

 375 mg/m2هر هفته تا چهار

مهاركننده  TNFاول و با نظر پزشک

ساعت تا حداكثر 400



لوپوس اريتماتوز

حساسيت به

هفته يا بهصورت 1000

معالج در خصوص عدم اثربخشي داروي

ميليگرم

ساعت

جراحي

سيستميک

پروتئينهاي

ميليگرم در روز صفر و 1000

مهاركننده  TNFميتوان مستقيماً داروي

افزايش پيدا ميكند .پري



پالستيک و ترميمي

واسكوليت پوستي

موشي

ميليگرم در پايان هفته دو.

ريتوكسيمب را تجويز نمود.

مديكيشن مناسب با آنتي



لنفوم و سودولنفوم

درمان نگهدارنده بسته به 

واسكوليتها:

هيستامين ،استامينوفن و

پوستي بي سل

صالحديد پزشک معالج مي

در صورت وجود  ANCAمثبت ( Pيا )C

در

بيماري cold

تواند بهصورت تكرار دوز

و گواهي روماتولوژيست يا نفرولوژيست

كورتيكواستروئيد وريدي

مبني بر درگيري ارگان تهديدكننده حيات

پيش از شروع درمان

نفرولوژي
 متخصص پوست

ريتوكسيمب




بستري
موقت

فواصل خدمت)

كنترا-انديكاسيون

 متخصص

محل طبابت)
 فلوشيپ

چشم (اربيت)
 متخصص
چشمپزشكي





شرايط تجويز

آرتريت روماتوئيد

 فوقتخصص

بستري

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

وجود عفونت 

آرتريت روماتوئيد 1000 :

آرتريت روماتوئيد:

ميليگرم در روز صفر و 1000

گزارش تشخيصي پزشک معالج مبني بر

صورت انفوزين وريدي

ابتال به آرتريت روماتوئيد براساس نتايج

انجام شود .سرعت شروع
انفوزيون  50ميليگرم در

 agglutininبه

(MPA



تزريق دارو بايد صرفاً به

در

صورت

17

Rituximab: injection parenteral 10 mg/1ml
Microscopic Polyangiitis
19
)Granulomatosis with Polyangiitis (Wegener's Granulomatosis
18

23

ضرورت

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی ریتوکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز
داراي

فلوشيپ

Uveitis
 متخصص
چشمپزشكي
داراي

فلوشيپ

قرنيه  -سگمان
قدامي
 در مورد بيماري
:cold agglutinin
 فوق

تخصص

هماتولوژي-
انكولوژي اطفال و

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

روماتولوژي

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا-انديكاسيون

عنوان خط اول

اوليه يا با مقادير كمتر انجام

(مانند كليه يا ريه( ،تجويز داروي

درمان

شود.

ريتوكسيمب بالمانع است.

Idiopathic
Orbital
inflammatory
disease
Thyroid Eye
Disease
Orbital
lymphoma
Non-Infectious
Uveitis
Scleritis
Ocular
cicatricial
pemphigoid







براي

بررسي

داروي

پليميوزيت يا درماتوميوزيت:

اپيدرموليز بولوزا اكتسابي:

در صورت داشتن آنزيمهاي عضالني باال

انديكاسيون ها به جز

شروع درمان با 375 mg/m2

در آزمايش (AST20, ALT21,

روماتولوزي به راهنماهاي

هر هفته تا چهار هفته يا

)CPK22, LDH23, Aldolaseيا نوار

تجويز داروي ريتوكسمب



بهصورت  1000ميليگرم در

عصب-عضله مبني بر ميوپاتي التهابي يا

ابالغ شده مراجعه گردد.



روز صفر و  1000ميليگرم در

بيوپسي عضله دال بر ميوزيت التهابي

پايان هفته دو .هر كدام از

ايديوپاتيک ،تجويز داروي ريتوكسيمب

رژيم هاي درماني بر حسب

بالمانع است.

صالحديد پزشک معالج ممكن 

نفريت لوپوسي:

است هر سه تا شش ماه يک

در صورت عدم پاسخ به داروهاي

بار نياز به تكرار داشته باشد.

سيكلوفسفاميد يا مايكوفنوالت موفتيل در

واسكوليت پوستي ،لنفوم و

طي شش ماه ،طبق صالحديد پزشک معالج

سودولنفوم پوستي  Bسل و

تجويز داروي ريتوكسيمب بالمانع است.








پمفيگوس،

پمفيگوييد

و 

انجام گيرد.
ريتوكسيمب در ساير

بالغين
 فوقتخصص

مالحظات
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Aspartate Transaminase
Alanine Transaminase
22
Creatine Phosphokinase
23
Lactate Dehydrogenase
21
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بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی ریتوکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا-انديكاسيون

گرانولوم فاشيال :شروع درمان 

لوپوس اريتماتوز سيستميک:

با  375 mg/m2هر هفته تا

در شرايط ابتال به نوع شديد و تهديدكننده

چهار هفته يا بهصورت 1000

حيات لوپوس اريتماتوز سيستميک با

ميليگرم در روز صفر و 1000

تشخيص پزشک معالج ،تجويز داروي

ميليگرم در پايان هفته دو .هر

ريتوكسيمب بالمانع است.

كدام از رژيم هاي درماني بر 

حسب صالحديد پزشک معالج
ممكن است هر سه تا شش ماه



ازقبيل گلوكوم كنترل نشده يا ديابت

Idiopathic
Orbital
 inflammatory diseaseو

كنترل

Thyroid Eye Disease:
 375 mg/m2هر هفته تا
ميليگرم در روز صفر و 1000

 Thyroid Eye Diseaseكه به خط اول
شديد دارويي يا بدليل comorbidity

باشد.

چهار هفته يا بهصورت 1000

Idiopathic
Orbital
 inflammatory diseaseو

درمان پاسخ نداده باشد يا بدليل عوارض

يک بار نياز به تكرار داشته


Active

نشده،

شروع

يا

ادامه

كورتيكواستروييد بعنوان خط اول درمان


به صالح نباشد.
:Orbital Lymphoma
در مورد primary orbital-adnexal

ميليگرم در پايان هفته دو .بر

 non-Hodgkin lymphomaبويژه

حسب صالحديد پزشک معالج

 ،MALTبر اساس نظر پزشک معالج

ممكن است هر سه تا شش ماه

rituximabمي تواند بعنوان خط اول يا
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بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی ریتوکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا-انديكاسيون

دوم بكار برده شود .در مورد seconday

يک بار نياز به تكرار داشته


باشد.

lymphoma

:Non-Infectious Uveitis

همكاري متخصص انكولوژي مي تواند

 375 mg/m2هر هفته تا چهار

قالب پروتكل درماني مانند R-CHOP

هفته يا بهصورت 1000

مصرف شود.

ميليگرم در روز صفر و  1000

:Scleritis

ميليگرم در پايان هفته دو .بر

در موارد اسكلريت متوسط تا شديد فعال

حسب صالحديد پزشک معالج

همراه با روماتوئيد در بزرگساالني كه

ممكن است هر سه تا شش ماه



orbital-adnexal

با

يک بار نياز به تكرار داشته

پاسخ ناكافي به يک يا چند روش درماني

باشد.

از آنتاگونيست  TNFرا تجربه كرده اند،

 375 mg/m2:Scleritisهر
هفته تا چهار هفته يا بهصورت

انديكاسيون دارد.


 1000ميليگرم در روز صفر و
 1000ميليگرم در پايان هفته
دو .بر حسب صالحديد پزشک
معالج ممكن است هر سه تا 
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:Ocular cicatricial pemphigoid
در موارد مقاوم به درمان كه پاسخ كافي به
داپسون و يا سل سپت نمي دهند،
انديكاسيون دارد.
:Non-Infectious Uveitis

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی ریتوکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

مالحظات

شرايط تجويز

فواصل خدمت)

كنترا-انديكاسيون





شش ماه يک بار نياز به تكرار

يوييت

داشته باشد.

اسكلروزيس يا داراي ضايعات مشكوک

Lymphoma

در

زمينه

بيماري

مولتيپل

: Orbital

دميلينيزان كه منع دريافت anti TNF

 375 mg/m2هر سه هفته

دارند و يووييت خلفي دارند،كانديد اصلي

براي شش دوره.

دريافت ريتوكسيمب هستند .در ضمن

Ocular
cicatricial
375 mg/m2:pemphigoid

موارد  AZOORو
autoimmune retinopathy ( non
paraneoplastic
and
) paraneoplasticو ساير موارد يووييت

هر هفته تا چهار هفته يا
بهصورت  1000ميليگرم در

خلفي يا پان يووييت در زمينه بيماري هايي

روز صفر و  1000ميليگرم در

با

پايان هفته دو .بر حسب

granulomatosis with polyangiitis
و يا لوپوس و  RAكانديد دريافت اين

صالحديد پزشک معالج ممكن
است هر سه تا شش ماه يک
بار نياز به تكرار داشته باشد.
 بيماري :cold agglutinin
دارو به  2صورت مي تواند
تجويز شود:
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واسطه

انتي

بادي

مانند

دارو مي باشند.


بيماري :cold agglutinin
در مواردي كه علت آن عفونت باشد اغلب
خودبخود محدود شونده است و نياز به
اقدام خاصي ندارد.

بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی ریتوکسیمب
نام دارو

كاربرد

افراد صاحب

خدمت

صالحيت جهت تجويز

شرط تجويز
انديكاسيون

تواتر خدمت (تعداد دفعات و

شرايط تجويز

مالحظات

فواصل خدمت)

كنترا-انديكاسيون

دارو به صورت هفتگي به مدت

در مواردي كه با نوع خاصي از لنفوما

mg/m2375

همراهي داشته باشد بر اساس درمان خود

 4هفته با دوز
تجويز شود.

لنفوم عمل ميكنيم.

دارو با دوز  1گرم تجويز شود

اما در مواردي كه  coldآگلوتينين مزمن

و سپس  2هفته بعد  1گرم ديگر

ميشود و در زمينه يک بدخيمي شناخته

تجويز شود يعني در مجموع

شده نميباشد بنا به نظر فوق تخصص خون

بيمار  2گرم دريافت نمايد ( 4

و سرطان ميتوان از اين دارو استفاده كرد.

ويال  500ميليگرمي)

توصیه ها:


درمان پروفيالكسي با كوتريموكسازول در انديكاسيون هاي  chronic lymphocytic leukemiaو  ANCA24 associated vasculitisحين درمان و به مدت  12و  6ماه پس از اتمام درمان
صورت گيرد.



پيش از شروع درمان شمارش كامل سلولهاي خوني ،بيو شيمي و برر سي سرو لوژي  )anti-HBc ،HBsAb ،HBsAg( HBVبراي بيمار انجام گيرد .بر ا ساس نتايج سرولوژي  ،HBVدر
خصوص نياز به تجويز آنتي ويرال يا پايش بيماران تصميم گيري شود .در صورت رخداد واكنش حين تزريق ،باتوجه به عاليم ميتوان درمان را بهصورت موقت يا دائم قطع نمود .بعد از برطرف
شدن عاليم ،براساس عاليم بيمار براي شروع مجدد درمان تصميمگيري ميشود.
Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies
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بسمه تعالی

راهنمای تجویز داروی ریتوکسیمب


 .در صورت افزايش كراتينين يا اليگوري نسبت به قطع درمان اقدام گردد.



از تجويز واك سنهاي زنده شامل پوليوي خوراكي ،ب ث ژ ،تب زرد ،MMR ،آنفلوانزاي داخل بيني ،آبله مرغان (واري سال) و سرخجه در بازه زماني  4هفته قبل ،حين درمان و سه ماه پس از
اتمام دوره درماني با ريتوكسيمب ميبايست اجتناب شود.



جهت حفظ اثربخ شي واك سن هاي غير فعال (مانند واك سن آنفلوانزاي تزريقي ،پنوموكوک HBV ،يا  ،) HPVتو صيه مي شود اين واك سن ها در فا صله زماني  2هفته قبل يا  3ماه پس از قطع
ريتوكسيمب تجويز شوند .تعويق درمان صرف افزايش اثربخشي واكسن ،توصيه نمي شود.



در خ صوص واك سن آنفلونزا با توجه به اينكه تجويز آن در بازه زماني م شخص اپيدمي ساالنه ب سيار حائز اهميت ا ست ،از تعويق تجويز واك سن اجتناب شود و به محض د ستر سي به واك سن،
براي بيمار تزريق گردد.



تاريخ اعتبار اين راهنما از زمان ابالغ به مدت  3سال مي باشد و بعد از اتمام مهلت زماني ميبايست ويرايش صورت پذيرد.
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