




  نام دارو: آتازاناویر
  شکل دارویی: کپسول خوراکی100+ 300 میلی گرمی

  مکانیسم اثر:
  Gag-Pol شدن  شکافته  از  و  شود  می  متصل  پروتئاز   1-HIV فعالیت  محل  به 
است  نیاز  مورد   HIV عفونت  برای  که  خاصی  پروتئین  به  پروتئین  پلی  ویروسی 

جلوگیری می کند. این امر باعث تشکیل ذرات ویروسی نابالغ و غیر عفونی می شود.
دوز پیشنهادی:

یک کپسول روزانه
عوارض جانبی:

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

نوروپاتی  سردرد،  دوم،  و  اول  درجه  دهلیزی-بطنی  بلوک  محیطی،  ادم   :1-%10
محیطی، بی خوابی، افسردگی، سرگیجه، اسهال، حالت تهوع، افزایش تری گلیسیرید، 
هایپرگالیسمی، هایپوگالیسمی، دردهای شکمی، افزایش سطح سرمی لیپاز، میالژی، 
و  هموگلوبین  و  پالکت  سطح  کاهش   ،  ALT و   AST کبدی  آنزیم  سطح  افزایش 

نوتروفیل ها، احتقان بینی، آبریزش بینی
تداخالت دارویی مهم:

)D( آنتی اسیدها باعث کاهش جذب آتازاناویر می شوند، تداخل
توصیه به مصرف با 2ساعت فاصله در صورت نیاز.

القا کننده های CYP 3A4 مثل ریفامپین و نویراپین باعث کاهش سطح آتازاناویر 
می شوند

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

نکات:

)Amiodaron )C)Alprazolam )D)Acalabrutinib )X
)Amlodipin )C)Alitetinoin )D)Trastuzumab )X

)Apixaban )C)Almotriptan )X)Alfentanil )D
)Budesonide )C)Betametasone )C)Alfuzosin )X

)Atorvastatin )D

اتازاناویر/ ریتانوویر

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

1. در افرادی که سابقه واکنش های ازدیاد حساسیت دارند مانند سندرم استیونز جانسون 
یا اریتم مولتی فرم دارند.

2. در بیماران ESRD که سابقه دیالیز دارند.
3. کسانی که نارسایی کبدی حاد دارند.

اینترفرون
1a -اینترفرون بتا

 برای استفاده در بیماران سرپایی مبتال به مولتیپل اسکلروزیس به منظور کاهش تناوب 
و وخامت این بیماری بکار می رود. و روند بروز ناتوانی فیزیکی مربوط به بیماری ام اس 

را کند می کند .
اشکال دارو

•رسیژن جعبه بزرگ}سرنگ اتواینجکتور{)12 عددی(44میکروگرم-12 واحداینترفرون
 بتا-اآ میکروگرم

1a -ربیف ویال 44 اینترفرون بتا•
)1a -سینووکس آمپول ) اینترفرون بتا•

•رسیژن جعبه کوچک}سرنگ ساده{)12 عددی(44میکروگرم-12  واحداینترفرون 
بتا-اآ

•آونکس )اونکس( 30 میکروگرم -6 میلیون واحد 0.5م.ل)4عددی( سرنگ اتواینجکتور 
اینترفرون بتا-1a میکروگرم

1a -ربیدوز آمپول 44 اینترفرون بتا•
•زیفرون

1a -مکانیسم اثر اینترفرون بتا
اینترفرون بتا -1a دارای خواص ضد ویروس ، ضد تکثیر و تنظیم کننده ایمنی می 
باشد. هر چند مکانیسم اثراینترفرون بتا -1a کامال مشخص نیست ، اینترفرون با اتصال 
به گیرنده های خودش در سطح سلول بیان یکسری از محصوالت ژنی را سبب می 
شود.  باور بر این است که که این محصوالت میانجی اعمال بیولوژیک اینترفرون بتا-1 

بی می باشد.
a -1موارد منع مصرف اینترفرون بتا

ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات آن . حساسیت به آلبومین انسانی
a -1عوارض جانبی اینترفرون بتا

تهوع . سردرد . درد قفسه سینه . خشکی دهان . دردشکمی . گیجی . خستگی مفرط 
. تشنج . افزایش ریسک فکرکردن به خودکشی . صدمه جدی به کبد . بثورات جلدی . 
افسردگی . ضعف . احساس سرما . کاهش پالکت خون . کاهش نوتروفیل خون . کاهش 
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لیمفوسیت خون . کاهش لکوسیت خون . کم خونی . نارسایی قلبی مزمن . عفونت دستگاه ادراری . ادم . سینوزیت . عفونت دستگاه تنفسی . 
تب1 . پرکاری تیروئید . کم کاری تیروئید . اختالل عملکرد عضالنی سلولهای قلبی . عالئم سایکوتیک . درد عضالنی . افزایش تونیسیته عضالت 

. عالئم شبه آنفوالنزا . طاسی . واکنش های محل تزریق
a -1تداخالت دارویی اینترفرون بتا

اینترفرون بتا-1b . اینفلیکسی ماب . تراستوزوماب . ریتوکسی ماب . ستوکسی ماب . جفیتینیب . آتوواکون/ پروگوانیل . رمدسیویر
هشدارها

- آزمایشات کامل خونی ، شمارش افتراقی گلبولهای سفید، شمارش پالکت ها ، بیوشیمیایی خون از جمله آزمون فعالیت کبد بعد از 6،3،1 ماه 
پس از شروع درمان و بصورت دوره ای بعد از آن توصیه می شود.

- دربیمارانی که سابقه اختالالت تیروئیدی دارند هر 6 ماه آزمایش تیروئید توصیه می شود.
نکات قابل توصیه

برای آوونکس:
1- داروی اینترفرون بتا- 1a فقط بصورت عضالنی تجویز شود. نباید بصورت زیرپوستی ، داخل پوستی یا وریدی استفاده شود.

2- محل تزریق را بصورت چرخشی تغییر دهید)ران و باالی بازو(.در محلی که پوست حساس ،دارای عفونت،قرمزی، سفتی و کبودی می باشد 
تزریق صورت نگیرد.

3- قبل از تزریق اجازه دهید سرنگ از قبل آماده شده با دمای اتاق هم دما شود.از منابع گرمای خارجی مانند آب گرم استفاده نکنید.
4- برای آماده سازی پودر جهت تزریق فقط از رقیق کننده همراه دارو استفاده شود.ویال را جهت انحالل به آرا می سر و ته کنید.ویال را تکان 

ندهید.
5- محلول آماده تزریق باید شفاف تا کمی زرد باشد.اگر محلول کدریا دارای ذرات ریز یا تغییر رنگ یافته بود استفاده نشود.

6- محلول آماده شده را بالفاصله تزریق کرده یا بمدت 6 ساعت در یخچال نگهداری شود.
7- ویال ها فاقد ماده نگهدارنده می شود ، مقادیر استفاده نشده دور ریخته شود وهرگز با دوز بعدی ترکیب نشود.

برای ربیف :
1- تنها بصورت زیر جلدی تجویز شود نباید بصورت عضالنی ، داخل پوستی یا وریدی استفاده شود.

2-محل تزریق را بصرت چرخشی تغییر دهید)ران و باالی بازو(. در محلی که پوست حساس ، دارای عفونت، قرمزی، سفتی و کبودی می باشد 
تزریق صورت نگیرد.

3-با دیگر محلول های دارویی مخلوط نشود.
C مصرف در بارداری : گروه

 **نکات مهم در مصرف دارو در بیماران کرونا:
کمبود اینترفرون میتواند منجر به فرم شدید بیماری کووید-1۹ شود. اینترفرون نوع 1 شامل IFN-a_ IFN-B_ IFN-w میباشد. این 
مولکول های ایجاد کننده ایمنی ذاتی باعث اغاز پاسخ سریع ضد ویروسی میشوند. پس کمبود IFN-1 میتواند منجر به تکثیر کنترل نشده 

ویروس ها و کسترش آن ها شود.
**در مطالعه های صورت گرفته، کاهش اینترفرون ها مخصوصا اینترفرون نوع IFN( 1-1( ، توانست باعث ایجاد فرم شدید موتاسیون در ژن 
های کد کننده مولکول های سیگنالینگ اصلی ضدویروسی یا به دلیل ایجاد انتی بادی های خنثی کننده IFN-1 باشد. این نوع انتی بادی های 

خنثی کننده عموما در مردان مسن بیشتر یافت شدند.
همچنین کمبود IFN-1 ممکن است پیامدهای دیگری برای سیستم ایمنی داشته باشد. از جمله: عدم مهار کمپلکس های سیگنالینگ ایمنی 

موسوم به اینفالزوم ها و نیز افزایش تولید سایتوکین ها.
**حال افرادی که دچار موتاسیون در مسیر تولید IFN-1 شده اند میتوانند از درمان هایی که شامل اینترفرون میشوند بهره ببرند؛ اما برخی 

درمان ها در افرادی که دچار موتاسیون در ژن های کد کننده IFNAR شده اند ممکن است کمک کننده نباشد.
عالوه بر این افرادی که دارای انتی بادی های خنثی کننده IFN-a_ IFN-landa می باشند در صورت استفاده در مراحل ابتدایی می توانند 

از مزایای کنترل عفونت بهره ببرند.

پردنیزولون
شکل داروئی: 

50mg.5mg Tab
مکانیسم اثر:.پردنیزولون آگونیست گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی است.هنگام 

اتصال،کمپلکس کورتیکواستروئید-لیگاند خود را وارد هسته سلول می کند،که در 
آن جابه بسیاری از اجزای پاسخ گلوکورتیکوئید در پروموتور ژن های هدف متصل 

میشود.گیرنده متصل به )دی ان ای(  سپس با عوامل رونویسی اولیه برهمکنش 
می دهد و باعث افزایش یا کاهش بیان ژنهای هدف خاص،از جمله سرکوب بیان 

)اینترلوکین2(میشود.
نحوه مصرف:

:COVID-1۹
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 استروئیدی،عوارض گوارشی 

دارو تشدید می یابد.
در صورت مصرف همزمان با آمفوتریسین بی، کاربنی سیلین، پی پراسیلین، تی 

کارسیلین یا داروهای مدر بیمار دچار هیپوکالمی شدید می گردد.
هیپوکالمی ایجادشده توسط این دارو خطر بروز مسمومیت با گلیکوزیدهای قلبی 

را افزایش می دهد.در طول درمان با پردنیزولون نیازبه انسولین یا داروهای خوراکی 
کاهنده قندخون افزایش می یابد.

عوارض جانبی:
در صورت مشاهده هر گونه عوارض ،پزشک معالج را در جریان قرار دهید:

CNS:گیجی،تحریک پذیری،سردرد،بی قراری،رفتارهای عصبی   
 GI:زخم گوارشی ،افزایش اشتها،افزایش وزن  

CV:ادم یا احتباس مایعات در بدن ،اختالالت قلبی ،افزایش فشارخون 
Metabolic:هیپوکالمی،احتباس آب و سدیم،افزایش چربی خون،پوکی استخوان ،

مهار رشد کودکان
Other :راش پوستی ،آکنه ،برفک،عفونت های قارچی مختلف

نکات مهم در کرونا:
در افراد دیابتی ،حین درمان با کورتیکواستروئیدها سطح قندخون پایش شود.

تجویز کورتیکواستروئید الزامی نیست؛ مگر اینکه درصد اکسیژن اشباع خون کمتر 
از %۹0باشد.

)%۹0<SPO2(
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شکل داروئی:
1-Single use vial200mg/10ml  ,80mg/4ml 
,400mg/20ml(Intravenous)
2-pre-filled syringes 162mg/0.9ml (subcutaneous)

سازگاري دارو با سرم:
%۹/0 or % 45/0 Nacl

مکانیسم اثر: مکانیسم آ≤ن بصورت مهار IL-6 ودر نهایت مهار طوفان 
التهابي مي باشد.یک داروي سرکوب کننده سیستم ایمني است که در ارتریت 

روماتوئید شدید اندیکاسیون دارد.
نحوه مصرف 

For cytokine release syndrome
8mg/kg  IV once, may be administered as alone or in 
combination with corticosteroids
Corona virus (off -lable)???
No Dosing in All refrence for covid-19

تداخالت:
(Anti-TNF Agents) تداخل رده  x 
(BCG) تداخل رده  x  
(CYP3A4 substrates) تداخل رده  C
(Fingolimod) تداخل رده  D 
(Leflunomideتداخل رده  D 
(Pimecrolimus,Tacrolimus) تداخل رده  x 
(Vaccines Inactivated) تداخل رده D 
(Vaccines Live) تداخل رده  x 

نحوه رقیق کردن 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

عوارض جانبي توسلیزومب
عفونت تنفسي فوقاني ،گرفتگي بیني ، سرفه ،گلو درد، آبریزش بیني سردرد یا سرگیجه ،افزایش فشار خون ، افزایش 

آنزیم هاي کبدي به خصوص ALT، برونشیت ،زخم هاي دهان ،درد شکم ، راش ،افزایش وزن ،افزایش بیلي روبین ،ادم 
محیطي ،خس خس سینه و احساس تنگي نفس 

*نکات مهم در کرونا 
در گایدالین کشوري جهت درمان کرونا وارد نشده است .

داروي اکتمرا )توسلیزومب ( داروي ویژه بیمارستاني است وتنها در بیماراني  که در شرایط بسیار وخیم هستند قابل 
استفاده است و به علت عوارض جانبی شدید دارو برای افرادی که در شرایط طبیعی هستند،توصیه و تجویز نمی شود.

مدت زمان انفوزیون بیشتر از 1 ساعت می باشد و همزمان با توسلیزومب داروی دیگری انفوزیون نشود.
 )s/c( فرم زیر جلدی دارو فقط برای آرتریت روماتوئید در بزرگساالن اندیکاسیون دارد.

در افراد 65 سال به باال با احتیاط تجویز شود؛زیرا ریسک عفونت شدید را افزایش می دهد.
قبل وبعد از انفوزیون، فشار خون بیمار و آنزیم های کبدی و بیلی روبین و کراتینین پایش شود.

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

 

دارو درمانی در کرونادارو درمانی در کرونا



دگزامتازون
شکل داروئی:

AMP 8mg/2ml
سازگاری در سرم:

N/S ,DW5%
مکانیسم اثر:کاهش التهاب توسط سرکوب مهاجرت لکوسیت های پلی مورفونوکلئارو کاهش 
نفوذ پذیری مویرگ،تثبیت غشاهای سلولی و لیزوزومی،افزایش ساخت سورفکتانت،افزایش 

غلظت سرمی ویتامین آ و مهار پروستاگالندین و سایتوکاین های پیش التهابی،مهار 
تکثیرلنفوسیت ها ازطریق نابودی مستقیم آن ها ،مهار میتوز یا تقسیم سلولی ،شکستن 

تجمع گرانولوسیت ها،بهبود جریان خون کوچک ریه 
نحوه مصرف:

6-8mg,IV,QD for 10 days
تداخالت درجه یک:

(Abametapir)xتداخل رده 
(Aldesleukin) xتداخل رده
(Androgens ,Antiacid) C,Dتداخل رده 
(Antidiabetic Agents) Cتداخل رده
(Aprepitant) Dتداخل رده
(Baricitinib)Dتداخل رده 
(BCG) xتداخل رده
(CYP3A4 Inducer) Dتداخل رده
(CYP3A4 Inhibitors) Cتداخل رده
(Desmopressin)xتداخل رده
(Deferasirox) Cتداخل رده
(Daclatasvir) Dتداخل

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

 GI :زخم گوارشی ،افزایش اشتها،افزایش وزن
CV:ادم یا احتباس مایعات در بدن ،اختالالت قلبی ،افزایش فشارخون 

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

Other :راش پوستی ،آکنه ،برفک،عفونت های قارچی مختلف
نکات مهم در کرونا:

دگزامتازون می تواند نشانه های عفونت را بپوشاند یا ریسک تشدید آن را باال ببرد،در 
صورت مشاهده هر گونه نشانه های عفونت اقدامات الزم را انجام دهیم.

مراقب هایپرگالیسیمی ناشی از تزریق کورتیکواستروئیدها باشیم،سطح قند خون پایش 
شود.

نام دارو: رمدسیویر
شکل دارویی: 

(100mg/20mL) )محلول تزریق وریدی )بدون ماده نگهدارنده یا محافظ
100mg   پودر لئوفیلیزه جهت تهیه محلول وریدی

سازگاری با سرم: 
سرم نرمال سالین ۹/. درصد

مکانیسم اثر: 
رمدسیویر یک پیش دارو )پرو دراگ( از جنس نوکلوئیدآدنوزین است که پس از توزیع در 
سلول ها به متابولیت فعال خود یعنی نوکلئوزید تری فسفات تبدیل میشود، رمدسیویر 
در  ترکیب  برای  و  میکند  عمل  فسفات  تری  آدنوزین  آنالوگ  یک  بعنوان  فسفات  تری 

زنجیره های RNA توسط RNA پلی مراز وابسته به SARS-COV-2 رقابت 
می کند و منجر به تاخیر در خاتمه زنجیره در طی تکثیر RNA ویروس می شود

دوز پیشنهادی:
این دارو در بیمارانی که نیاز به بستری شدن دارند و SPO2 آنها کمتر یا مساوی %۹4 
اساس میزان  بر  دارو  این  )تجویز  دارند تجویز می شود.  اکسیژن کمکی  به  نیاز  و  باشد 

SPO2 است.(
1. در بیمارانی که نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی )ونتیالتور/ecmo( ندارند:

روز اول 200 میلی گرم تک دوز و سپس روزانه 100 میلی گرم تا 5 روز یا تا زمان ترخیص 
از بیمارستان ادامه داده شود.

2. در بیمارانی که بهبودی در تظاهرات بالینی شان دیده نشده است، تا 5 روز دیگر ادامه 
داده شود

3. در بیمارانی که نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی دارند باید درمان کامل را تا 10 روز 
دریافت کنند.

نحوه آماده سازی و مصرف:
A- رقیق سازی اولیه:

1. ابتدا 1۹ سی سی آب مقطر به هر ویال رمدسیویر اضافه گردد.
2. بالفااصله ویال دارو برای مدت 30 ثانیه تکان داده شود.

3. 2تا3 دقیقه زمان داده شود تا محتویات به خوبی حل گردد.
4. درصورت حل نشدن کامل محتویات ویال، مراحل 2و3 مجدداً تکرار شود

5. در نهایت یک محلول شفاف و بدون ذره با غلظت 100 میلی گرم در 20 سی سی 
حاصل می گردد.

B- رقیق سازی نهایی:
1. محلول اولیه با سرم »نرمال سالین« قابل رقیق سازی می باشد.

2. محتوای هر ویال با 250 سی سی نرمال سالین )۹/. درصد( رقیق گردد.
C- رمدسیویر به صورت انفوزیون وریدی طی 30 تا 120 دقیقه تجویز می شود

رمدسیویر
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بعد از اتمام انفوزیون الین تزریق با 30 سی سی نرمال سالین فالش گردد.
دقت شود که:     

1. در سرم حاوی رمدسیویر هیچ داروی دیگری نباید اضافه گردد
2. رمدسیویر نباید همزمان با هیچ داروی دیگری از یک الین تجویز گردد

هیدروکسی کلروکین و کلروکین:تداخل رده X زیرا باعث کاهش اثر درمانی رمدسیویر می شود
داروهای فعال کننده ی CYP 3A4:تداخل رده C زیرا باعث کاهش سطح سرمی رمدسیویر می شوند

عوارض جانبی:عوارض جدی و شدیدی در مطالعات گذشته با ابن دارو دیده نشده است
 10-1 : هایپر گالسیمی )افزایش گلوکز خون(،افزایش آنزیم های کبدی AST و ALT ،نارسایی حاد کلیوی:  افزایش کراتین سرم،   

GFR کاهش
عوارض جانبی وابسته به انفوزیون دارو:

افت فشار خون، حالت تهوع و استفراغ، تعریق، تب و لرز
نکات مهم:

تجویز رمدسیویر در نارسایی کلیه )GFR کمتر از 30 میلی لیتر در دقیقه( توصیه نمی شود.قبل از تجویز رمدسیویر و طی درمان 
کراتینین و سطح آنزیم های کبدی AST و ALT چک شود.درصورتی که سطح ALT  5 برابر یا بیشتر از سطح نرمال گردد تجویز 

دارو ممنوع می باشد

Tab200mg: شکل دارویي
مکانیسم اثر: مکانیسم عمل این دارو،مهار انتخابي آنزیم RNA پلیمرازوابسته به 
در  متقاطع  جایگزیني  نوع  از  جهش  سبب  است  .ممکن  است  ویروس  RNAدر 
RNAگرددو در نتیجه نوعي از ویروس بوجود اید که قابلیت زنده ماندن  ندارد.در 
)Favipiravir-RTP(واقع یک پیش دارو است که در بدن به شکل فعال خود
مبدل مي شود ،آنزیم هیپوگزانتین –گوانین  فسفوریبوزیل ترانسفرازدر فعال کردن 
این پیش دارونقش مهمي دارد.فاویپیراویر RNA.DNA  پستانداران را مهار نمي 

کند واثر سمي بروي آنها ندارد.
نحوه مصرف :

 Influenza and covid-1۹
:Adult

1600mg  BID once , then 600-800mg BID for 4days 
کل دوره درمان :5روز 

تداخالت درجه 1
 پیرازینامید :مقداراسیداوریک در خون افزایش مي یابد.

رپاگلیناید :مقدار رپاگلیناید در خون ممکن است افزایش یابد وعوارض جانبي ناشي 
از آن بروز نماید.

تئوفیلین: مقدار فاویپیراویردرخون ممکن است افزایش یابد .
فامسیکلوویر،سولینداک: کارایي این داروها ممکن است کاهش یابد.

عوارض جانبي
 AIT شامل  کبدي  هاي  انزیم  ،افزایش  خون،اسهال  اسیداوریک  میزان  افزایش 

.AST
شوک آنافیالکسي ،پنوموني،هپاتیت حاد،اختالل عملکرد کبدي ،یرقان نکرولیزسمي 

)TEN( اپیدرم
سفید  گلبول  شمارش  کلیویي،کاهش  حاد  ،صدمات  جانسون  استیون-  سندرم 
رواني  و  نورولوژیک  ،عالئم  پالکت  شمارش  ،کاهش  نوتروفیل  شمارش  ،کاهش 

)اختالل هوشیاري ،رفتار غیر عادي ،توهم ،هذیان ،تشنج ( کولیت هموراژیک 
در صورت مشاهده،مصرف دارو قطع و اقدامات الزم انجام شود .

*نکات مهم در مصرف دارو در بیمار کرونا*
شبه  عالئم  با  ویا  گردد  همراه  باکتریایي  عفونت  با  است  ممکن  ویروسي  عفونت 
آنفوالنزا اشتباه شود،درصورت وجودعفونت باکتریایي یا احتمال عفونت باکتریایي، 

اقدامات مناسب مانند تجویز داروهاي ضد باکتریایي لحاظ گردد.
درافراد با سابقه بیماري نقرس ،مقدار اسیداوریک خون پایش گردد

همچنین در افراد با سابقه اختالل عملکرد کبدي ،مقدار انزیم هاي کبدي پایش 
گردد.

فاویپیراویر
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منیزیم
هر ساشه معادل 300 میلی گرم منیزیم است

موارد مصرف
کاهش حمالت سردردهای میگرنی،کاهش درد و عوارض پیش از قاعدگی،کاهش درد 

و کرامپ )گرفتگی های( عضالنی
دیابت ،پیشگیری از پوکی استخوان ،پری اکالمپسی و اکالمپسی،کاهش درد و گرفتگی 

عضالنی ورزشکاران
فعالیت  و  ورزش  هنگام  در  بدن  های  الکترولیت  و  مایعات  تعادل  حفظ  به  کمک 

بدنی،کمک به برطرف کردن پرش پلک چشم
کمک به تامین نیاز روزانه منیزیم،کمک به کنترل فعالیت های عصبی- ماهیچه ای 

قلب، حفظ ضربان قلب و کنترل فشار خون 
سیستم  عملکرد  )تقویت  آسم  به  مبتال  بیماران  در  التهابی  های  واکنش  بهبود 

تنفسی(،پیشگیری و بهبود دردهای نوروپاتیک
هشدار مصرف

تداخالت دارویی منیزیم در مصرف همزمان با داروهای زیر می باشد:
- دیورتیک ها )ادرار آور ها( مانند الزیکس 
- داروهای ضد سرطان مانند سیس پالتین 

- تتراسیکلین ها 
- آنتی بیوتیک هایی مانند جنتامایسین 

از مقدار توصیه شده هیچ گونه عوارض جانبی مشاهده نشده  - در صورت استفاده 
است مگر در کسانی که نسبت به مواد به کار رفته در فرآوره حساسیت داشته باشند 

که باعث عوارض گوارشی می شود. 
- منیزیم در مصرف بیش از اندازه اثرات ملین دارد. 

- افرادی که مشکالت کلیوی و کبدی دارند زیر نظر پزشک استفاده نمایند. 
- لطفا بیش از دوز درمانی استفاده نگردد. در صورت فراموشی یک دوز درمانی، میزان 

مصرف دوز بعدی را دوبرابر نکنید.
میزان مورد نیاز منیزیم بدن:

بدن یک بزرگسال روزانه 300 تا 400 میلی گرم منیزیم نیاز دارد عوارض کمبود 
منیزیم:

 ، میگرنی  های  حمله  تعداد  ازدیاد  و  ،تشدید  عصبی  های  حمله  تشدید  افسردگی، 
،کاهش  متوسط  و  کوچک  عروق  داخل  های  زخم  ایجاد  و  آترواسکلروزیس  تشدید 

)LDL( و افزایش کلسترول بد )HDL( کلسترول خوب

چه مکمل منیزیمی مناسب تر است:
نمک آلی منیزیم مثل منیزیم الکتات، منیزیم گلیسینات و منیزیم سیترات جذب بهتری نسبت به بقیه دارند و منیزیم کلراید نیز جذب 

قابل توجهی دارد. کمترین جذب منیزیم از اکسید منیزیم اتفاق می افتد که تقریبا 4% منیزیم آن جذب می شود.
موارد مصرف منیزیم اکساید
آنتی اسید، ملین و کمبود منیزیم

مکانیسم اثر منیزیم اکساید
آنتاسید: دارو از راه شیمیایی سبب خنثی سازی اسید معده می شود. 

اثر ملین: به نظر می رسد یون منیزیوم سبب ایجاد اثر اسموتیک در روده کوچک و جذب آب به داخل لومن روده می گردد.
عوارض جانبی منیزیم اکساید

تهوع، استفراغ، برافروختگی صورت، هیپوتنشن، گیجی،کاهش رفلکس تاندون های عمقی، برادی کاردی، فلج
اثر در کووید

منیزیم به عنوان یک فعال کننده آنزیمی برای عملکردهای مختلف فیزیولوژیکی مانند چرخه سلولی ، تنظیم سوخت و ساز بدن ، 
انقباض عضله ضروری است. مجموعه ای از شواهد در حال رشد نشان می دهد که منیزیوم )عمدتاً سولفات منیزیوم، اکسید منیزیوم( 
از انواع اختالالت یا بیماری های مربوط به سیستم تنفسی، سیستم تولید مثل، سیستم عصبی، دستگاه گوارش و سیستم قلبی عروق 

جلوگیری کرده و یا باعث درمان می شود.
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