وقتی ااکتری ،قارچ و یا انگل وارد ادن می شوود ،سولوول

نوزادان اا وزن کم هنگام تولد ،نوزادان موبوتوال اوه زردی

این دارو چه عوارضی دارد؟

های ایمنی ارای مبارزه اا آن ها موادی اه نوام پوادتون یوا

شدید.

عوارض این دارو اغلب هنگام تزریق ظاهر می شوود و اوا

ایمونوگلواولین ترشح می کنند .در واقع پوادتون مسو وول

در ایماری های خود ایمنی مانند ،MS :پمفیگوس ،لووپووس،

تنطیم سرعت و مقدار تزریق ،قاال کنترل است.گاهی نیوز

آرتریت روماتوئید ،سندرم نفروتیک (از نوع خود ایومونوی .

عوارضی مانند لرز و سرگیجه در 3روز اول اعد از توزریوق

در خود ادن حمله می کنند و ااعث اخوتوالالت و اویومواری

وانواع مختلفی از اختالالت دیگر مانند :سونودرم خسوتوگوی

دیده می شود .سردرد شایع ترین عوارضوه اسوت .لورز،

هایی در ادن می شوند که ایماری های خوود ایومونوی نوام

مزمن ،لوسمی ،ترومبوسیوتووپونوی رسونودرم گویولون اواره،

سرگیجه ،تب ،خارش ،سرفه ،تهوع و استفراغ ،درد شوموم

دارد .حال اگر سیستم ایمنی ادن اه دلیل وسعت عفونوت

میاستنی گراویس ،آسم ...

و پشت ،خستگی ،اثورات جلدی ،تغییرات فشار خون و ...

نحوه استفاده از دارو چگونه است ؟

از جمله عوارض احتمالی این دارو هسوتونود .در توورت

کشتن میمروب ها در خون است.گاهی اوقات سلوول هوای
ایمنی ادن اه جای کشتن میمروب اه قسمت های مختولو

ویا ضع

قادر اه مبارزه موورور اوا عووامول اویومواری زای

خودایمنی ویا عفونت نباشد داروهای آنوتوی اویووتویوک و
کورتون تجویز خواهد شد .در ارخی از این قبیل اویومواری



ها استفاده از داروهای متداول کافی نوبووده و نویواز اوه
داروی قویتر اوا ارور موتوفواوت توری خوواهود اوودIVIG.
(ایمونوگلواولینی که داخل ر

تزریوق موی شوود داروی

مورر در این زمینه است .معموال ارورات دارو اوه توورت
اهبود عالئم یا توق





آسیب اه ادن  28-88ساعت پوس

از تزریق ظاهر می شود .پیش اینی پاسخ هر فرد متفواوت


امشد ولی شدت ارر آن اا گذشت زمان کواهوش خوواهود
یافت.
 IVIGارای چه نوع از ایماری هایی مورد استفاده قرار می
گیرد؟
از این دارو تا اه حال اه عنوان درمان و کمک درمان اورای
 808نوع ایماری استفاده شده است .در ضعو

و نوقو

های ایمنی ادن مانند :سندرم کواوازاکوی ،کوودکوان دچوار
عفونت  ، HIVپیوند

تزریق می شود .

استامینوفن یا آنتوی هویوسوتوامویون یوا دوزهوای پوایویون

دارو ااید در دمای  2 -8درجه نوگوهوداری شوود.از

پردنیزولون عوارض را کنترل خواهند کرد .پرستار هنگوام

انجماد آن جلوگیری شود.

تزریق  ،فشار خون ،درجه حرارت و نبض را چک می کونود .

در هنگام تزریق  ،دمای آن را اوه دموای اودن موی

واکنش های آلرژیک مانند تنگی نفس اه ندرت اتفاق موی

رسانند .ویال های نیمه استفاده قوااول اسوتوفواده

افتد .دارو از لحاظ انتقال عفونت هایی مانند هپاتیت و یوا

مجدد نیستند.

و گاهی پاسخ زودرس و گواهوی دیوررس خوواهود اوود.
ماندگاری ارر دارو در ادن مممن است  88تا  33روز طول

ال از اازو و از طریق یوک ر
 ،IVIGمعمو ً

مونواسوب



اروز هر یک از ایون عووارض کوادر درموانوی اوا توجوویوز

 HIVکامالً ایمن می ااشد.

اه ازای هر کیولوو از وزن اودن  2گورم از دارو

موارد منع مصرف کدام است ؟

استفاده می شود.گاهی اوقات مممن است دارو را

در ایماران دچار اختالل عملمرد قلبی یا کولویووی ،دیوااوت،

اا سرم دکستروز  % 5رقیق نمایند ولوی اوا هویو

حساسیت اه مالتوز یا ساکارز ،واکنش های آلرژیک جودی،

داروی دیگری مخلوط نمی شود.

اختالالت انعقادی و افراد مبتال اه سندرم کوموبوود اولویوه

داروی خریداری شده ااید کامال شفاف و ای رنگ و

آنتی اادی ،منع مصرف این دارو وجوود دارد .مصورف در

ادون وجود رسوب یا ذرات شناور ااشود .موعومووال

زمان شیر دهی و اارداری مشملی ایجاد نمی کند؛ الموه توا

تزریق  3 -6ساعت طول می کشد .دفعات تزریوق و

حد زیادی از عوارض اعد از زایمان جلوگیری خواهد کورد.

نوات اعدی توسط پزشک تعیین می شود.

استفاده هم زمان اا سایر داروها نیز تداخلی ایوجواد نوموی
کند.

توجهات الزم:


*کاهش ادرار ،افزایش ناگهانی وزن یا ورم
پاها ،می تواند نشانه ای از واکنش های
کلیوی اه دارو ااشد.



* در تورت وجود درد ،تورم ،قرمزی یا

داروی  IVIGچیست؟

ارآمدگی در محل تزریق در دست یا پا اه
پزشک اطالع دهید .این حالت مممن است اه
علت ایجاد لخته ااشد که در تورت نبود
زخم گوارشی پزشک ارای رفع آن ،آسپرین
تجویز خواهد کرد.


* ادرار قهوه ای یا قرمز و پوست زرد نشانه
های عوارض کبدی دارو است.



*ارای کاهش عوارض ،نوشیدن ایش از 7
لیوان آب قبل از شروع تزریق و ادامه ی
این روند تا  8ماه اعد از آخرین دریافت
ضروری می ااشد.



کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

* از نوشیدن چای یا قهوه در روز قبل از
تزریق خودداری شود.

آدرس :خیابان وحدت اسالمی ،میدان وحدت اسالمی،
بیمارستان تخصصی پوست رازی
تلفن55856585-55853655-55853555-55853655 :
تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی:
55836656-5
55868535-6
55853886-6
55503555
پیامک0333003 :



اندازه گیری میزان ادرار و انجام آزمایشات
کلیوی ( Bun,Crمرتب انجام شود.

نوبت دهی اینترنتی:
Website: Razihos.tums.ac.ir
ایمیلrazihospital@sina.tums.ac.ir:

