
1 
 

  15 رهشما اطالعيه       

 11/8/1935 : تاريخ                                                                                                          

 

 

    

Amphotericin B

 
 مطالا  زيار ج ات     و درخواست همکاران محترم و بمنظور پيشگيری از بروز خطای تجويز باا ايان دارو     Bافزايش مصرف داروی آمفوتريسين با توجه به 

        :تقديم می گرددمحترم اساتيد/پزشکان و پرستاران استحضار 

 یاخته تک عفونت ، ایمنیسیستم  ضعفمبتال به  افراد در کریپتوکوکی مننژیت ، کاندیدیازیس ، آسپرژیلوس اسپورتریکوزیس، قارچی عفونت :موارد مصرف  

 احشایی لیشمانیاز مانند ای

میلی گرمی   05( و لیپوزومال در دوز Cholesteryl sulphateیا   desoxycholateدر دو نوع معمولی ) ملح  Bآمفوتریسین  اشکال دارويی: -1

 در دسترس می باشد. 

  تفاوت آمفوتريسين بی ليپوزومال با نوع ساده آن چيست؟ -2

AMB)  -Liposomal amphotericin B (L  منجر به  است. این امراحاطه شده  یلیپید مولکولهای دارو توسط یک غشاءفرموالسیونی از دارو ست که

ن آبیشتر از نوع ساده می باشد و تجمع و نفوذ  AMB-Lکاهش عوارض جانبی دارو بدون تغییر در میزان اثر بخشی دارو می شود. غلظت پالسمایی ایجاد شده با 

صلی تولید فرم لیپوزومال دارو کاهش عوارض ناخواسته علت اچربی و مغز بیشتر می شود. بنابراین با غلظت و سرعت ثابتی به بافت عفونی می رسد.  به بافت های 

آمفوتریسین معمولی در یخچال و نوع لیپوزومال در دمای محیط قابل نگهداری می   میکرونی عرضه می گردد. 0آمفوتریسین لیپوزومال بهمراه فیلتر   دارویی بود.

 باشد.

                                                      

:                                                                                            

 

قابل جایگزینی با سایر انواع دارو نمی باشد.دارو در صورت وجود نارسایی کلیوی یا احتیاج به تجویز دوز های باال تجویز شده و نوع لیپوزومال نکته:   

تجارتی معروفنام  نام دارو  موارد مصرف / توضيحات راه مصرف دوز شکل دارويی 
Amphotericin-B  Fungizone 

Amphocin,  
INJECTION, POWDER, 
LYOPHILIZED 

50 mg PARENTERAL  شکل دارويی معمولی با ملحdesoxycholate 

Amphotericin-B  
INJECTION, POWDER, 
LYOPHILIZED 

50 mg PARENTERAL  As Complex with Sodium Cholesteryl 
Sulphate 

Amphotericin-B 
Liposome 

 AmBiosome 

INJECTION, POWDER 

50 mg PARENTERAL Treatment of invasive protothecosis. 
Treatment of invasive sporotrichosis. 
Treatment of invasive coccidioidomycosis. 
Treatment of invasive zygomycosis. 
Treatment of invasive candidiasis. 
Treatment of invasive fungal infections. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW39e68YTQAhXImBoKHXf6DR8QjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/drjankiborkar/antifungals-14155209&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNFhgy_smXEXvl5o91fYRYo6zIQmjw&ust=1477997736536117
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2-LWS8oTQAhXGthoKHfKtDWwQjRwIBw&url=http://lotusintl.tradeindia.com/ambisome-liposomal-amphotericin-b-50mg-injection-2562260.html&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNFBPDQrUr_4j4XcJdF85aq7UkRw8g&ust=1477998053818037
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.sanaleczanemiz.com.tr/ilacrehber/ambisome-iv-infuzyon-icin-liyofilize-toz-iceren-flakon-50-mg-1-flakon-607/&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNFBPDQrUr_4j4XcJdF85aq7UkRw8g&ust=1477998053818037
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS7PO59ITQAhWDPhQKHdhhDesQjRwIBw&url=http://www.searchhomeremedy.com/drugs-and-medications-to-treat-thrush/1347865445000/&bvm=bv.136811127,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNFhL3aUsUbrVy-YmoBOBQqX6btujw&ust=1477998697846221
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                                عوارض جانبی: -9

  سردرد  نوروپاتی محيطی. احساس درد در اعصاب محيطی  پارستزی )در تزريق اينتراتکال(  ت   بدحالی  تشنج  درد ژنراليزه.ت  و لرز  

ت وع  استفراغ  سوءهاضمه  كاهش وزن بدن    اشت ايی  بی   افت فشارخون  آريتمی  آسيستول  فالشينگ  هايپرتانسيون  فلبيت  ترومبوفلبيت.

عملکرد غيرطبيعی كليوی همراه با هايپوكالمی  ازتمی  ترشح ادرار       اس ال  كرامپ قسمت فوقانی شکم  گاستروانتريت خونريزی دهنده  ملنا.

اوليگوری )با مصرف مقدار  ها  آنوری و (  اسيدوز توبولی  رسوب فسفات كلسيم در نفرون ا. اختالل دايمی عملکرد كليهhyposthenuriaرقيق 

  زياد دارو(  نفروكلسينوز.

ديد  كاهش شنوايی  وز وز گوش   دوبينی  تاری     آنمی نورموكروم نورموسيتر  آگرانولوسيتوز  ائوزينوفيلی  لکوسيتوز  لکوپنی  ترومبوسيتوپنی.

  خس. پنه  خس برونکواسپاسم  تنگی نفس  تاكی       هايپومنيزيمی  كاهش وزن.هايپوكالمی       نارسايی حاد كبد  هپاتيت  يرقان.       سرگيجه.

سوزش  احساس گزش  تحريك  آسي  بافتی همراه با نشت دارو از رگ به بافت ای اطراف  ترومبوفلبيت  احساس درد در محل تزريق  خارش  راش 

های آنافيالكسی  احساس كسالت  احساس درد  ز هايپوكالمی  ت   لرز  واكنشدرد مفصلی  درد عضالنی  ضعف عضالنی ناشی ا ماكولوپاپولر.

  عمومی.

  تظاهرات بالينی: مصرف بيش از حد دارو ممکن است بر عملکرد دستگاه تنفسی و قلبی ا عروقی تأثير بگذارد.   :مسموميت و درمان -

مؤثر نيست. اغل  الزم است كه اختالالت الکتروليتی اصالح  Bآمفوتريسين درمان: عمدتاً انجام اقدامات حمايتی است. همودياليز در مسموميت 

  گردد.

  موارد منع مصرف و احتياط: -4

  موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو )مگر آنکه درمان ديگری مؤثر نباشد(.

  موارد احتياط: در بيماران دچار نارسايی كليوی با احتياط مصرف شود.

 
  تداخل دارويی: -5

پالتين  پنتاميدين و ديگر داروهای نفروتوكسيك خودداری شود  زيرا اثرات  در حد امکان بايد از مصرف همزمان با آمينوگليکوزيدها  سيس

شود  مصرف همزمان آن با ديگوكسين خطر  موج  بروز هايپوكالمی می Bاز آنجا كه آمفوتريسين    يابد. سمی اين داروها برای كليه افزايش می

در صورت مصرف همزمان با گلوكوكورتيکوئيدها  به دليل كاهش شديد پتاسيم    دهد. مسموميت با گليکوزيدهای ديژيتال را افزايش میبروز 

ممکن است اثرات  Bهايپوكالمی ناشی از مصرف آمفوتريسين     های سرم و عملکرد قل  بايد به دقت پيگيری شود. خون  غلظت الکتروليت

  اسکلتی را تشديد كند. های عضالت شل كننده

زيدوودين ممکن است    دهد. ها را افزايش می بيوتيك اين دارو احتماالً با افزايش نفوذپذيری غشای سلولی  اثرات فلوسيتوزين و ديگر آنتی

كونازول  كتوكونازول و كلوتريمازول  فلوكونازول  ايترا   اثرات نفروتوكسيك و ميلوتوكسيك را افزايش دهد  عمکرد كليه و خون پيگيری شود.

توانند    میBكورتيکوستروئيدها و كورتيکوتروپين در مصرف همزمان با آمفوتريسين  شوند. Bتوانند مانع اثربخشی آمفوتريسين  ميکونازول می

  ها و عملکرد قل  مانيتور گردد. منجر به ايجاد اختالالت الکتروليتی شده و الزم است بيمار از نظر الکتروليت

 :  Bسازی آمفوتريسين آماده روش

     ليتر آب استريل به هر ويال اضافه  ميلی 11گردد. برای ت يه محلول تزريقی   سازنده و با رعايت شرايط آسپتيك آماده میشركت محلول قابل انفوزيون  طبق دستور      
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  .ديگر  يا مواد باكتريوستاتيك )مانند بنزيل الکل( نبايد استفاده كرد های شود. برای جلوگيری از رسوب  از محلول ای حاوی سديم كلرايد  الکتروليت می

 ابتدا بايد دارو برای انفوزيون وريدی   های آماده تزريق حاوی رسوبات يا ساير ذرات خارجی نبايد استفاده كرد. از قرار دادن دارو در معرض نور خودداری شود.  از محلول    

 استفاده شود. توصيه شده برای هر ويال يك فيلتر .  استفاده كردميکرون( 5) آن از يك ميکرون بيشتر باشد كه قطر متوسط منافذفيلتر از 

  .انفوزيون بايد آهسته صورت گيرد. انفوزيون سريع ممکن است موج  كالپس قلبی ا عروقی شود     

رسد محلول تزريق وريدی اين دارو با مقدار كمی از هپارين سديم  هيدروكورتيزون سديم  نظر میمخلوط كرد. به  B ها را نبايد با انفوزيون آمفوتريسين بيوتيك آنتی     

  .سوكسينات و متيل پردنيزولون سديم سوكسينات سازگار است

 د.وز  درمان يك روز در ميان در نظر گرفته شوهای انت ايی انتخاب شوند. محل تزريق از نظر بروز ناراحتی يا ترومبوز بررسی شود. در صورت بروز ترومب برای تزريق وريد     

      : ليپوزومال Bآماده سازی آمفوتريسين        

بسته به . نداشته باشد وجود رنگ زرد رسوب از ای نشانه هيچ تا آرامی تکان داده بهآن را بايد  ويالآب استريل به ميلی ليتر  12پس از افزودن   برای آماده سازی

سپس فيلتر را بين  كشيده می شود. 18شماره  سوزن با  استريل ليتر ميلی 21 سرنگتجويز شده برای بيمار تعداد مورد نياز ويال دارو را آماده كرده و در يك  دوز

 4ه از يك فيلتر می تو ان محتويات با استفاد درصد نموده و انفوزيون می نماييم.  5سرم دكستروز حجم مورد نظر از سرنگ و سر سرنگ قرار داده و دارو را وارد 

 كودكان برای. برسد ليتر ميلی/  گرم ميلی 1 ن ايی انفوزيون رقيق سازی غلظت از ويال را فيلتر نمود. حجم مورد نياز از دكستروز طوری انتخاب می شود كه پس

اگر ويال در شرايط عادی در بخش و . برسد ليتر ميلی/  گرم ميلی 2 ن ايی انفوزيون غلظت ب تر است به  دارو اين عروقی قلبی های بيماری به مبتال بيماران و بيمار

/ حل شود در خود شرايط تميز و آسپتيك آماده  توسط پرستار اماده شود  داروی بايد بالفاصله استفاده يا پس از يك ساعت دور ريخته شود. در صورتيکه دارو در

  د ويال و سرنگ پلی پروپيلنی در يخچال تا يك هفته قابل نگ داری می باشد. ساعت و در خو 24ويال در دمای محيط تا 

  بوده و ممکن است برای ساير برند های دارو متفاوت باشد. AmBisomeاطالعات آماده سازی و نگ داری دارو مربوط به برند   نکته:

  پايش درمان: 

شناسی و كشت ا بايد كامل شده    آزمون ای مربوط به حساسيت  بافتB با آمفوتريسيندر بيمارانی كه ضعف ايمنی ندارند  قبل از شروع درمان   -

  .و تشخيص بيماری تأييد شود

دقيقه انفوزيون شود. از زمان شروع انفوزيون تا  11-91ت يه و طی  1mg/20 ml DW5%برای بررسی تحمل دارو و احتمال بروز حساسيت  دارو با غلطت  -

 دقيقه فشمار خون  ضربان قل   تعدا تنفس و دمای بدن چك شود. 91ساعت بعد هد   4

لی ساعت بروز كند  و 1-2دقيقه پيگيری شود. ت  ممکن است طی  91حداقل تا چ ار ساعت بعد از شروع انفوزيون وريدی  عالئم حياتی هر   -

  .طی چ ار ساعت بعد از قطع مصرف دارو متوقف خواهد شد

ميزان مصرف و دفع مايعات و همچنين تغيير حجم و رنگ ادرار پيگيری شود. آسي  كليوی در صورت قطع مصرف دارو هنگام بروز اولين عالئم   -

  .پذير باشد اختالل عملکرد كليه ممکن است برگشت

های عملکرد كليه و  گيری گردد. آزمون های كلسيم و منيزيم دو بار در هفته اندازه ت پيگيری شود. غلظتهای پتاسيم و منيزيم به دق غلظت   -

 .بار در هفته 2كبد و همچنين شمارش سلول ای خون به طور منظم انجام شود )اغل  

ها  مپريدين  و يا دوزهای اندكی از  ضداستفراغها   هيستامين توان با تجويز آسپيرين  استامينوفن  آنتی شدت بعضی از عوارض جانبی را می   -

های  كورتيکواستروئيدها؛ اضافه كردن بافر فسفات به محلول؛ و همچنين با مصرف يك روز در ميان دارو كاهش داد. در صورت بروز واكنش

  .شديد بايد مصرف دارو تا مدتی قطع گردد

 می باشد كه در بيماران ديابتی بايد مد نظر قرار گيرد.  ميليگرم سوكروز 311هر ويال آمفوتريسين ليپوزومال حاوی  -

 به تنظيم دوز آمفوتريسين ليپوزومال وجود ندارد. در بيماران تحت دياليز احتياجی -

 

 دكتر ناصر هداوند

 مركز آموزشی  تحقيقاتی و درمانی قل  و عروق ش يد رجايی -بخش خدمات و مراقبت ای دارويی     
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1- Aspergillus (systemic infection): 3 to 5 mg/kg/day 
2- Aspergillosis (invasive) in HIV-infected patients (alternative to preferred therapy) (off-label use):     

5 mg/kg/day until infection resolution and CD4 count >200 cells/mm3 (HHS [OI adult 2015]) 
3- Candidiasis: 

- Empiric therapy: 3 to 5 mg/kg/day (Pappas 2009) 
- Endocarditis: 3 to 5 mg/kg/day (with or without flucytosine) for 6 weeks after valve replacement; Note: If 

isolates susceptible and/or clearance demonstrated, guidelines recommend step-down to fluconazole; also 
for long-term suppression therapy if valve replacement is not possible (Pappas 2009) 

- General invasive disease: 3 to 5 mg/kg/day with oral flucytosine (off-label combination; Pappas 2009) 
- Meningitis: 3 to 5 mg/kg/day with or without oral flucytosine (off-label combination; Pappas 2009) 
- Osteoarticular: 3 to 5 mg/kg/day for several weeks, followed by fluconazole for 6 to 12 months 

(osteomyelitis) or 6 weeks (septic arthritis) (Pappas 2009) 
Systemic infection: Manufacturer’s labeling: 3 to 5 mg/kg/day 

   عوارض دارويی: -4

Cardiovascular: Hypertension , tachycardia, peripheral edema, edema , hypotension, chest pain localized 

phlebitis,  

Central nervous system: Chills, insomnia , headache, pain, anxiety, confusion  

Dermatologic: Skin rash (5% to 25%), pruritus (11%) 

Endocrine & metabolic: Hypokalemia (31% to 51%), hypomagnesemia (15% to 50%), hyperglycemia (8% 

to 23%), hypocalcemia (5% to 18%), hyponatremia (9% to 12%), hypervolemia (8% to 12%) 

Gastrointestinal: Nausea (16% to 40%), vomiting (11% to 32%), diarrhea (11% to 30%), abdominal pain 

(7% to 20%), constipation (15%), anorexia (10% to 14%) 

Genitourinary: Nephrotoxicity (14% to 47%), hematuria (14%) 

Hematologic & oncologic: Anemia (27% to 48%), leukopenia (15% to 17%), thrombocytopenia (6% to 

13%)  

Hepatic: Increased serum alkaline phosphatase (7% to 22%), hyperbilirubinemia (≤18%), increased serum 

ALT (15%), increased serum AST (13%), abnormal hepatic function tests (not specified) (4% to 13%) 

Hypersensitivity: Transfusion reaction (9% to 18%) 

Infection: Sepsis (7% to 14%), infection (11% to 13%) 

Neuromuscular & skeletal: Weakness (6% to 13%), back pain (12%) 

Renal: Increased serum creatinine (18% to 40%), increased blood urea nitrogen (7% to 21%) 

Respiratory: Dyspnea (18% to 23%), pulmonary disease (14% to 18%), cough (2% to 18%), epistaxis (9% 

to 15%), pleural effusion (13%), rhinitis (11%) 

Miscellaneous: Infusion related reactions (4% to 21%; fever [7% to 24%], chills [6% to 24%], vomiting [4% 

to 16%], nausea [8% to 14%], dyspnea [5% to 10%], tachycardia [2% to 10%], hypertension [2% to 9%], 

vasodilation [5%], hypotension [4%], hyperventilation [1%], hypoxia [≤1%]) 

2% to 10%: 
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Cardiovascular: Atrial fibrillation, bradycardia, cardiac arrest, cardiac arrhythmia, cardiomegaly, 

facial edema, flushing, heart valve disease, orthostatic hypotension, vascular disorder, 

vasodilatation 

Central nervous system: Dizziness (7% to 9%), abnormality in thinking, agitation, coma, 

depression, drowsiness, dysesthesia, dystonia, hallucination, malaise, nervousness, 

paresthesia, rigors, seizure 

Dermatologic: Diaphoresis (7%), alopecia, cellulitis, dermal ulcer, dermatological reaction, 

maculopapular rash, skin discoloration, urticaria, vesiculobullous dermatitis, xeroderma 

Endocrine & metabolic: Hypernatremia (4%), acidosis, hyperchloremia, hyperkalemia, 

hypermagnesemia, hyperphosphatemia, hypophosphatemia, increased lactate 

dehydrogenase, increased nonprotein nitrogen 

Gastrointestinal: Gastrointestinal hemorrhage (10%), aphthous stomatitis, dyspepsia, dysphagia, 

enlargement of abdomen, eructation, fecal incontinence, flatulence, gingival hemorrhage, 

hematemesis, hemorrhoids, hiccups, increased serum amylase, intestinal obstruction, 

mucositis, rectal disease, stomatitis, xerostomia 

Genitourinary: Dysuria, toxic nephrosis, urinary incontence, vaginal hemorrhage 

Hematologic & oncologic: Blood coagulation disorder, bruise, decreased prothrombin time, 

hemophthalmos, hemorrhage, hypoproteinemia, increased prothrombin time, oral 

hemorrhage, petechia, purpura 

Hepatic: Hepatic injury, hepatic veno-occlusive disease, hepatomegaly 

Hypersensitivity: Delayed hypersensitivity, hypersensitivity reaction 

Immunologic: Graft versus host disease 

Infection: Herpes simplex infection 

Local: Inflammation at injection site 

Neuromuscular & skeletal: Arthralgia, myalgia, neck pain, ostealgia, tremor 

Ophthalmic: Conjunctivitis, dry eyes 

Renal: Acute renal failure, renal failure, renal function abnormality 

Respiratory: Hypoxia (6% to 8%), asthma, atelectasis, dry nose, flu-like symptoms, hemoptysis, 

hyperventilation, pharyngitis, pneumonia, pulmonary edema, respiratory alkalosis, respiratory 

failure, respiratory insufficiency, sinusitis 

 


