
  

 آروفونجين® ٥٠ ميلي گرم پودر ليوفيليزه براي تهيه محلول غليظ جهت انفوزيون

 آروفونجين® ٧٠ ميلي گرم پودر ليوفيليزه براي تهيه محلول غليظ جهت انفوزيون

 

استات كسپوفونژين  

ماده موثره و مواد جانبي  -١  

پودر ليوفيليزه براي تهيه محلول غليظ جهت  )استات (بصورت كسپوفونژين ميلي گرم ٥٠شامل ،٥٠ آروفونجينهر ويال 

 انفوزيون وريدي مي باشد.

هر ويال آروفونجين ٧٠، شامل ٧٠ ميلي گرم كسپوفونژين (بصورت استات) پودر ليوفيليزه براي تهيه محلول غليظ جهت 

 انفوزيون وريدي مي باشد.

به عنوان مواد جانبي مي باشد. كسايدوسديم هيدر و اسيد استيك گاليسيالسوكروز، مانيتول،  حاوي هر ويال آروفونجين  

 

شكل دارويي -٢  

ليوفيليزه براي تهيه محلول غليظ جهت انفوزيون وريديپودر   

دسته دارويي -٣  

ها اكينوكاندين داروي ضد قارچ  

 

موارد مصرف -٤  

در درمان بيماري هاي زير طبق نظر پزشك تجويز مي گردد: كسپوفونژين  

  بيماري كانديدياي تهاجميدر درمان نوعي عفونت قارچي كه ارگان هاي بدن را درگير مي كند. نام ديگر اين         

احتمال ابتال به اين عفونت قارچي در افرادي كه به  عامل مولد اين بيماري، قارچي به نام كانديدا است.مي باشد. 

تازگي تحت عمل جراحي قرار گرفته اند و يا سيستم ايمني ضعيفي دارند، بيشتر است. يكي از شايعترين عالمت هاي 

  اين عفونت، تب و لرز است كه اين تب و لرز به درمان با آنتي بيوتيك پاسخ نمي دهد.

 
 م آسپرژيلوسيس تهاجمي كه بيني، سينوس ها يا ريه ها را درگير مي كند، درصورتي كه در درمان عفونت قارچي به نا

درمان هاي ديگر ضد قارچ جواب نداده و يا عارضه جانبي ايجاد كند، استفاده مي گردد. اين عفونت توسط قارچي به 

 نام آسپرژيلوس ايجاد مي شود.

ي درماني مي كنند، يا به تازگي عمل پيوند داشته اند و يا احتمال ابتال به اين عفونت قارچي در افرادي كه شيم

  سيستم ايمني ضعيفي دارند، بيشتر است.

  در درمان عفونت هاي قارچي مشكوك در صورت وجود تب و پايين بودن تعداد سلول هاي سفيد خون و حاصل نشدن

تازگي تحت عمل جراحي قرار گرفته اند و يا بهبودي با تجويز آنتي بيوتيك، مورد استفاده قرار مي گيرد. افرادي كه به 

 سيستم ايمني ضعيفي دارند بيشتر در معرض ابتال به عفونت قارچي هستند.

كسپوفونژين  همچنين امكان دارد در درمان تعدادي بيماري ها كه در اينجا به آنها اشاره نشده است نيز مورد استفاده 

  قرار گيرد.

  

  

  



  موارد باليني -٥

كسپوفونژين تحت نظارت و توسط اعضاي كادر درمان براي شما تجويز مي شود. پزشك شما زمان و ميزان داروي  ٥-١

از محلول و رقيق سازي بايستي بصورت تزريق داخل رگ  كند. ويال كسپوفونژين بعدمي  دريافتي شما را تعيين

 (انفوزيون وريدي) آهسته در مدت يك ساعت تجويز شود.

از رقيق كردن ويال كسپوفونژين با  كردن و يا تجويز همزمان ويال كسپوفونژين با داروهاي ديگر جدًا خودداري نماييد.از مخلوط 

 جدًا خودداري نماييد. دكستروزحالل هاي حاوي 

 
 دوز و موارد مصرف ٥-٢

 ين شرايط دوز مورددوز دارو باتوجه به نوع بيماري، سطح بدن و شرايط زمينه اي شما متفاوت است كه با توجه به ا 

پزشك معالج تجويز خواهد شد. فواصل مصرف دارو و طول دوره درمان نيز بسته به نتايج  نياز براي بيمار توسط

  آزمايش ها، وضعيت عمومي و ميزان پاسخ بيمار به درمان، ممكن است تغيير كند.

ميلي گرم روزانه مي باشد.  ٥٠ميلي گرم در روز اول و سپس  ٧٠دوز متداول اين دارو در درمان عفونت هاي كانديديا، 

  طول درمان بستگي به وضعيت بيمار متفاوت است. 

روز پس از رفع عالئم مي باشد.  ١٤تا  ٧ميلي گرم به مدت  ٥٠دوز متداول اين دارو عفونت كانديدياي مري، روزانه 

  ميلي گرم در اين مورد مطالعه نشده است. ٧٠ز اوليه دو

ميلي گرم روزانه  ٥٠ميلي گرم در روز اول و سپس  ٧٠دوز متداول اين دارو در درمان عفونت آسپرژيلوس تهاجمي، 

  مي باشد. طول مدت درمان بر اساس شدت بيماري زمينه اي بيمار، شرايط جسمي و پاسخ باليني وي، متغير است.

  ميلي گرم و سپس روزانه  ٧٠ان مبتال به نوتروپني همراه تب كه احتمال عفونت قارچي مي رود، دوز اوليه در بيمار

  ميلي گرم مورد استفاده قرار مي گيرد. طول مدت درمان بستگي به پاسخ باليني بيمار دارد. ٥٠

را متوقف سازد و يا اينكه در طول مدت دريافت دارو اگر عوارض جانبي جدي بروز يابد ممكن است پزشك درمان 

  زمان يا دوز آن را تغيير دهد.

   كسپوفونژيننحوه آماده سازي ويال  -٦

          ميلي ليتر از محلول  ٥/١٠ سپس وقتي كه دماي آن به دماي محيط رسيدرا از يخچال خارج كنيد  كسپوفونژينويال 

را به پودر داخل ويال اضافه كنيد. در اين حالت غلظت محلول نهايي  آب استريل قابل تزريقو يا درصد سديم كلرايد  ٩/٠

خواهد  ٢/٧ mg/mLميلي گرمي،  ٧٠و در مورد ويال هاي  ٢/٥ mg/mlميلي گرمي،  ٥٠در داخل ويال در مورد ويال هاي 

براي يكبار مصرف است. باقيمانده  كسپوفونژينمحلول غليظ ايجاد شده بايد بالفاصله براي انفوزيون رقيق گردد. ويال هاي  بود.

براي تهيه محلول انفوزيون، حجم مناسب از محلول غليظ آماده شده را به طور آسپتيك به محلول انفوزيون  دارو را دور بريزيد.

ايد و يا رينگر الكتات اضافه كنيد. از رقيق كردن فرآورده با محول هاي حاوي دكستروز درصد سديم كلر ٤٥/٠درصد يا  ٩/٠

 پس از آماده سازي فرآورده بايد شفاف،  خودداري كنيد. محلول آماده انفوزيون را بالفاصله بعد از آماده سازي انفوزيون نماييد.

  ي نماييد.بي رنگ و بدون ذره باشد. در غير اين صورت از مصرف آن خوددار

  

  موارد منع مصرف -٧

  در موارد زير نبايد مصرف شود: كسپوفونژينداروي 

موجود در  مانند مانيتول يا سوكروز اگر در گذشته سابقه واكنش حساسيتي جدي به كسپوفونژين يا ساير مواد جانبي -

  فرآورده داشته ايد از مصرف ويال كسپوفونژين اكيدًا خودداري فرماييد.

  موارد احتياط -٨

  قبل از مصرف دارو -١-٨



اگر در گذشته سابقه واكنش حساسيتي جدي به كسپوفونژين و يا ساير اجزاي سازنده كسپوفونژين از جمله مانيتول      - 

 يا سوكروز داشته ايد

 بدي هستيداگر دچار مشكالت ك - 

 اگر اخيرا تحت عمل جراحي پيوند كليه، قلب و يا كبد قرار گرفته ايد - 

 اگر باردار هستيد و يا قصد بارداري داريد - 

 اگر به نوزاد خود شير مي دهيد و يا قصد اين كار را داريد - 

 اگر در حال دريافت داروي سيكلوسپورين هستيد - 

مانند افاويرنز يا نويراپين، يا داروي ضد تشنج مانند فني توئين و كاربامازبين اگر در حال دريافت دارو هاي درمان ايدز  - 

يا داورهاي استروئيدي مانند دگزامتازون، يا آنتي بيوتيك ها مانند ريفامپين و يا داروي سركوب كننده سيستم ايمني 

 مانند تاكروليموس هستيد

اروهاي بدون نسخه، مكمل هاي گياهي يا ويتامين ها اگر در حال مصرف هر دارويي اعم از داروهاي نسخه اي، د - 

 هستيد

 اگر سابقه حساسيت به دارو، مواد غذايي، رنگ و يا هر ماده ديگيري داريد - 

  در طي مصرف دارو -٢-٨

جهت اطمينان از عملكرد دارو، مرتبًا سير بيماري را بررسي مي كند. در صورت  كسپوفونژينپزشك در طول درمان با  -

 رسي بيشتر، از بيمار آزمايش خون گرفته مي شود.لزوم جهت بر

ممكن است موجب بروز مشكالت كبدي شود. در صورت بروز عالئمي نظير ادرار تيره يا مدفوع با رنگ  كسپوفونژين -

روشن، تهوع، استفراغ، بي اشتهايي، درد در قسمت بااليي شكم و زرد شدن پوست يا سفيدي چشم ها، فوراً با پزشك 

 گيريد.خود تماس ب

مي تواند موجب واكنش هاي حساسيتي جدي مانند آنافيالكسي شود، كه اين واكنش تهديد كننده  كسپوفونژين -

حيات بوده و احتياج به اقدام درماني سريع دارد. در صورت بروز عالئمي نظير بثورات جلدي، خارش، خشن شدن غير 

فورًا با  كسپوفونژينت و دهان پس از دريافت داروي معمول صدا، مشكالت تنفسي، مشكل در بلع و يا تورم در صور

 پزشك خود تماس بگيريد.

 قبل از دريافت هرگونه دارو اعم از نسخه اي و غير نسخه اي، حتما پزشك خود را در جريان قرار دهيد. -

  عوارض جانبي -٩

است سالمندان نسبت به بروز عوارض شايان ذكر است كه اين عوارض در همه بيماران مصرف كننده بروز نخواهد كرد ممكن 

عالوه بر عوارض ذكر شده احتمال بروز عوارض ديگري نيز وجود دارد كه جهت كسب اطالعات  حساسيت بيشتري داشته باشند.

بسته به نوع بيماري، دوز دارو، ميزان  كسپوفونژينشدت عوارض جانبي  بيشتر توصيه مي شود با پزشك خود مشورت كنيد.

  و داروهاي مصرفي همزمان مي تواند بيشتر يا كمتر شود. عملكرد كبدي

  عبارتند از: كسپوفونژينعوارض بسيار شايع 

 افت فشار، ادم محيطي، افزايش ضربان قلب -

 تب، لرز، سردرد -

 بثورات پوستي -

 كاهش پتاسيم خون -

 اسهال، تهوع، استفراغ -

 كاهش هموگلوبين، كاهش سلول هاي سفيد و قرمز خون -

 آنزيم هاي كبدي، افزايش بيلي روبينافزايش  -



 الهتاب ديواره رگ -

 افزايش كراتينين خون -

 نارسايي تنفسي، سرفه، پنوموني -

 واكنش در محل تزريق -

 شوك سپتيك -

  عبارتند از: كسپوفونژينعوارض شايع 

 پرفشاري خون -

 اريتم، خارش -

 كاهش منيزيم و افزايش قند خون -

 التهاب مخاطي، دردهاي شكمي -

 كاهش آلبومين -

 فونتع -

 ادرار خوني، افزايش اوره خون -

 تنگي نفس، جمع شدن مايع اضافي اطراف ريه، ديسترس تنفسي، خس خس سينه -

 عفونت خوني -

عبارتند از اتساع شكم، آنافيالكسي، بي اشتهايي، اضطراب، كاهش اشتها، آريتمي، درد مفاصل،  كسپوفونژينعوارض نادر 

فيبريالسيون دهليزي،  كمر درد، ورود باكتري به خون، كاهش ضربان قلب، ايست قلبي، اختالل انعقادي، گيجي، يبوست، 

نوتروپني تب دار، افزايش مايعات بدن، گرگرفتگي،  افسردگي، سرگيجه، سوء هاضمه، ديسوني، ادم، خونريزي از بيني، خستگي،

ادرار خوني، نكروز كبدي، بزرگ شدن كبد، سميت كبدي، افزايش كلسيم يا پتاسيم خون، هيپوكسي، واكنش در محل 

كليه،  تزريق(درد / خارش / تورم)، بي خوابي، يرقان، نارسايي كبد، سميت كليوي، بدن درد، التهاب پانكراس، ادم ريوي، نارسايي

جانسون، لرزش، عفونت ادراري، كهير، ضعف،  -تشنج، اليه اليه شدن پوست، زخم پوستي، خواب آلودگي، سندروم استيون

 واكنش حساسيتي(از جمله تورم صورت، اسپاسم برونش، احساس گرما)

 

  تداخل دارويي -١٠

، داروهاي بدون نسخه و يا حتي محصوالت اگر در حال حاضر در حال مصرف هر نوع دارويي اعم از تجويز شده توسط پزشك

برخي از داروها تداخل داشته و مصرف  با طبيعي يا گياهي و ويتامين ها هستيد با پزشك خود مشورت كنيد. زيرا كسپوفونژين

  همزمان آن با اين داروها مي تواند موجب كاهش اثربخشي و يا تشديد عوارض جانبي شود.

با داروي سيكلوسپورين يا تاكروليموس پزشك يا داروساز خود را در جريان  يندر صورت مصرف همزمان  كسپوفونژ -

 .قرار دهيد. در اين شرايط ممكن است پزشك شما آزمايش خون بيشتري را درخواست كند

گردد. بنابراين  كسپوفونجينبا داروي ريفامپين مي تواند باعث كاهش غلظت خوني  كسپوفونژينمصرف همزمان  -

 تنظيم دوز دقيق تري مورد نياز است.

    مانند افاويرنز يا نويراپين  CYPبا ساير داروهاي القا كننده آنزيم هاي كبدي  كسپوفونژينمصرف همزمان  -

يا كاربامازپين مي تواند باعث كاهش غلظت خوني و اثرات درماني (داروهاي درمان ايدز )،  فني توئين، دگزامتازون و 

 گردد، بنابراين در اين موارد نيز تنظيم دوز دقيق تري مورد نياز است. كسپوفونجين

  مصرف در بارداري و شيردهي -١١

دهي توصيه نمي شود تاكنون ايمن بودن مصرف كسپوفونژين در زمان بارداري بررسي نشده است. مصرف اين دارو در دوران شير

  زيرا ميزان ترشح كسپوفونژين در شير مادر مشخص نيست.

  مصرف بيش از حد دارو -١٢



  بيشتر از دوزهاي درماني مناسب به شما تزريق شد، بالفاصله پزشك خود را در جريان بگذاريد. كسپوفونژينچنان چه 

در اين شرايط پزشك درمان را متوقف كرده و ارزيابي هاي باليني و آزمايشگاهي مناسب را انجام مي دهد. در صورت لزوم ممكن 

  است درمان عالمتي براي شما انجام گيرد.

  شرايط نگهداري -١٣

  درجه سانتي گراد) و جهت محافظت از نور تا زمان مصرف درون جعبه نگهداري نماييد. ٨تا  ٢را در يخچال (دماي  سپوفونجينك

به علت احتمال ايجاد آلودگي ميكروبي، فرآورده بعد از آماده سازي و رقيق سازي بايد فوراً مصرف شود و محلول باقيمانده دور 

  ريخته شود.

  رس كودكان نگهداري كنيد.دارو را دور از دست

  از مصرف دارو بعد از گذشت تاريخ انقضا اكيداً خودداري گردد.

  ، در غير اين صورت از مصرف ان خودداري كنيد.پس از آماده سازي فرآورده بايد شفاف، بي رنگ و عاري از ذره باشد




