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 :موارد مصرف

تاکیکاردي در درمان آمیودارون از راه خوراکی فقط 
همودینامیکی و فیبریالسیون  غیرپایدار از نظر بطنی
زمانی که سایر داروها موثر نمیباشند، مصرف  بطنی

این دارو از راه تزریقی جهت تخفیف و . میشود
پیشگیري از آریتمی فوق بطنی که به سایر داروها پاسخ 
نمیدهد، بویژه هنگامی که همراه سندرم ولف 

باشد، از جمله ) w-p-w(وایت  -پارکینسون 
سیون دهلیزي، فلوتر دهلیزي، تاکیکاردي فیبریال

       .کاردي فوق بطنی مصرف میشوددهلیزي نابجا و تاکی
  :اثر مکانیسم

آمیودارون با اثر مستقیم بربافتها، بدون تاثیر بارز بر 
  پتانسیل غشاء، طول مدت پتانسیل عمل و دوره تحریک

ین نهمچ. قلب طوالنی میکندناپذیري را در تمام بافتهاي 
پذیري بافت  ، تحریکw-p-wدر بیماران مبتال به سندرم 

مسیر فرعی را طوالنی کرده و سرعت هدایت را در این 
  .بافتها کند میکند

  :فارماکوکینتیک
حدود . جذب آمیودارون از راه خوراکی کند ومتغیراست

سرعت . درصد از راه خوراکی جذب میشود 25-20
دستیابی به غلظت پالسمایی یکنواخت و درمانی دارو، 

پیوند دارو با پروتئین . کند و دفع دارو طوالنی است
متابولیسم این دارو کبدي است و . بسیار زیاد است

روز و در  5/2-10دایی، نیمه عمر آن در مرحله ابت
روز تا  2- 3اثر دارو . روز است 26-107مرحله انتهایی 

ماه پس از مصرف شروع میشود وحداکثر غلظت  3-2
. ساعت پس از مصرف حاصل میشود 7/3پالسمایی نیز 

این دارو . است) هفته ها تا ماه ها(طول مدت اثر متغیر 
  .از طریق صفرا دفع میگردد

  :موارد منع مصرف
که از  3یا  2بطنی درجه  -دارو در انسداد دهلیزي این

، )ضربان ساز مصنوعی بدون(قبل وجود داشته است 
مگر (کاردي که منجر به سنکوپ میشود حمالت برادی

اینکه از ضربان ساز مصنوعی براي کنترل آن استفاده 
و عیب عملکرد گره سینوسی مگر اینکه توسط ) نشود

و حساسیت شدید به  ضربان ساز مصنوعی کنترل نشود
  .دارو نباید مصرف شود

  :هشدارها 
آزمون عملکرد کبد و تیروئید در درمان طوالنی مدت  -1

آمیودارون میتواند سبب بروز اختالل در . ضروري است
بنابراین درطول مصرف آن، . عملکرد تیروئید شود

هرسه هورمون تیروکسین، ترییدوتیرونین و هورمون 
  .یروتروپین باید اندازه گیري شوندمحرك ت

درصورت بروز تنگی نفس یا پیشرفت آن وهمچنین -2
بروز سرفه در بیمارانی که آمیودارون مصرف میکنند، 

  .احتمال وجود پنومونی باید در نظر گرفته شود
  درموارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود-3

سالخورده، ر کلیه، بیماران نارسایی احتقانی قلب، عیب کا
بویژه (کاردي شدید و اختالالت هدایتی قلب، برادی

  .و پورفیري) بامصرف مقادیر زیاد
به علت کندبودن شروع اثر دارو، مشکل بودن  -4

تنظیم مقدارمصرف و احتمال بروز عوارض جانبی شدید، 
درمان با این دارو باید در بیمارستان شروع شود و بیمار 

اي دارو در  حملهحداقل طی دوره مصرف مقدار 
مقدار مصرف دارو براي هر . بیمارستان بستري باشد
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بیمار باید جداگانه و براساس نیازهاي بیمار، پاسخ 
بالینی، وجود یا شدت مسمومیت ودر بعضی حاالت 

  .براساس غلظت پالسمایی آمیودارون تنظیم شود
درطول درمان با این دارو، تعیین غلظت سرمی -5

SGOT, SGPT آلکالین فسفاتاز ضروري است و.  
  :عوارض جانبی
نوروپاتی و میوپاتی  اختالل در بینایی،

کاردي و اختالالت هدایتی قلب، حساسیت محیطی،برادی
ت تغییرات رنگ پوست، کم کاري ربه نور و بند

تیروئید،پرکاري تیروئید، فیبروز آلوئولیت ریوي، 
ن، هپاتیت، تهوع، استفراغ، احساس طعم فلزي در دها

لرزش، کابوس، سرگیجه، سردرد، بی خوابی، افزایش 
فشار داخل جمجمه، التهاب اپی دیدیم، بی نظمی حرکات 

عضالنی، بثورات جلدي، التهاب عروق، کاهش پالکت 
باتزریق (خون، افزایش زمان پروترومبین، آنافیالکسی 

، اسپاسم برونش و آپنه از عوارض جانبی دارو )سریع
  .هستند

  :خل هاي داروییتدا
مصرف همزمان آمیودارون با سایر داروهاي ضدآریتمی 

. ممکن است خطر بروز تاکی آریتمی را افزایش دهد
آمیودارون غلظت پالسمایی کینیدین، پروکائین آمید و 

اثر انعقادي وارفارین . فنی توئین را افزایش میدهد
درصورت مصرف همزمان با آمیودارون افزایش می 

بروز آریتمی بطنی درصورت مصرف همزمان خطر . یابد
اي و فنوتیازین ها با  داروهاي ضدافسردگی سه حلقه

همزمان درصورت مصرف . آمیودارون افزایش می یابد
یازم و گیرنده بتا، دیلت آمیودارون با داروهاي مسدد

کاردي، انسداد گره دهلیزي وراپامیل، خطر بروز برادی

غلظت . یابدبطنی و ضعف عضله قلب افزایش می 
پالسمایی دیگوکسین درصورت مصرف همزمان با 

  .آمیودارون افزایش می یابد
  :نکات قابل توصیه

مصرف دارو حتی در . دوره درمان باید کامل شود -1
صورت احساس بهبودي باید طبق دستور پزشک ادامه 

  .یابد
طی درمان با دارو و چند ماه پس از قطع مصرف آن، -2

شید به پوست باید جلوگیري از تابش مستقیم خور
  .شود

درصورت بروز مسمومیت عصبی، حساسیت به نور، -3
تهوع، استفراغ و التهاب اپی دیدیم، کاهش 

مقدارمصرف و در بعضی موارد، قطع مصرف دارو توصیه 
  .میشود

درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، از -4
یا  2مصرف آن خودداري نموده و درصورتی که بیش از 

نوبت دارو مصرف نشود، حتماً باید با پزشک مشورت  3
  .از دوبرابر نمودن مقدار دارو باید اجتناب نمود. گردد

  :خوراکی مقدار مصرف
  :بزرگساالن

 به مدت g/day 6/0-8/0اي  هدرآریتمی، مقدار حمل
دقیقه تا دستیابی به پاسخ درمانی اولیه یا بروز  2- 3 

درصورت دستیابی به . عوارض جانبی مصرف میشود
کنترل کافی و بروز عوارض جانبی شدید، مقدار دارو به 

mg/day 800-600  به مدت یک هفته و سپس
  .تاکمترین مقدارنگهدارنده موثر کاهش می یابد

است که میتوان  mg/day 400مقدارنگهدارنده، تقریباً 
 . زایش یا کاهش دادآن را برحسب نیاز اف

  :کودکان
دردرمان آریتمی بطنی و آریتمی فوق بطنی، مقدار 

روز تازمان دستیابی  10براي  mg/kg/day 10حملهاي 
به پاسخ درمانی اولیه یا بروز عوارض جانبی مصرف 

  .است mg/kg/day 5/2مقدارنگهدارنده . میشود
  تزریقی

  :بزرگساالن
کاردي بطنی ی یا تاکیفیبریالسیون بطن(در آریتمی

ساعت اول،  24، طی )غیرپایدار از نظر همودینامیکی
  :مقدارمصرف به صورت زیر میباشد

دقیقه اول،  10میلیگرم طی  150انفوزیون سریع  
میلیگرم طی شش ساعت بعد،  360انفوزیون آهسته 

. ساعت بعد 18میلیگرم طی  540انفوزیون نگهدارنده 
ساعت اول، سرعت انفوزیون نگهدارنده  24پس از 

mg/min 5/0  بااستفاده از غلظت(خواهدبود  
mg/ml 6-1 .(ن بطنی حمالت فیبریالسیو درصورت بروز

کاردي بطنی ناپایدار، انفوزیون مقادیر اضافی یا تاکی
ممکن است ضروري باشد که باید طی ) میلیگرم 150(

  .دقیقه صورت گیرد 10
  :کودکان

سال تعیین  18سالمت و کارایی دارو در افراد کمتر از 
  .نشده است

  :اشکال دارویی
Injection: 150 mg/3 ml  

Tablet: 200 mg  
 :منابع

(www.darunama.com/www.aminpharma.com) 
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