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 آسيكلووير
(Acyclovir) 

 

 هرپس ويروس، آنالوگ گوانوزينضد :  دسته دارويي

 ميلي گرمي 022،022،022قرص :  شكل دارويي
                            

   دارو نحوه عملكرد 

، ويروس ( توسط آنزيم تيميدين كينازVSV,HSV2,HSV1ويروس)رسيدن به هرپس  از پسآسيكلووير

و سپس تري فسفريله شده كيناز سلول ميزبان ابتدا دي فسفريله  آنزيم توسط سپس و شده منوفسفريله

پلي مراز ويروس شده و از ادامه سنتز ملكول  - DNAو بفرم فعال در مي آيد. فرم فعال آن باعث  مهار 

DNA  ويروس جلوگيري كرده و همانند سازيDNA  د.نمايويروس را متوقف مي 
 

   دارو  مشخصات فارماكوكينتيكي

ساعت پس از مصرف خوراكي،  0تا  5/0است.  % 02تا 02)بهره دهي بدني( آسيكلووير فراهم زيستي

غلظت پيك دارو ايجاد مي شود. وجود غذا در معده جذب آسيكلووير را تحت تأثير قرار نمي دهد. 

انتشار يافته و  ه ميزان زياديببا يا بدون غذا مصرف شود. در بدن بنابراين قرص هاي اين دارو مي تواند 

در بزاق كمتر از پالسما بوده و غلظت آن در به مايع مغزي نخاعي و مايع زالليه مي رسد. غلظت دارو 

 درخون ادر شيرده وارد مي شود.ماز جفت عبور كرده و به شير  آسيكلووير .متغيراست ترشحات واژينال

            تا  0 به پروتئين هاي خون متصل مي شود. نيمه عمر حذف آن در بيماران با كليه سالم %00تا  9

ساعت افزايش مي يابد. در بيماراني كه كليه نارسا  02تا  ساعت است ولي در بيماران با كليه نارسا 5

از كليه است كه از طريق فيلتراسيون گلومرولي و  دارودارند دوز اين دارو بايد تعديل شود. راه اصلي دفع 

ترشح لوله اي عمدتاً بصورت دست نخورده دفع مي شود. غلظت خوني آسيكلووير در بيماران مسن 

. لذا در اين بيماران دوز دارو بايد با كليه با افزايش سن مي باشد ملكردععلت آن كاهش  وبيشتر است 

 توجه به عملكرد كليه آنها كاهش يابد. 
 

  آسيكلووير خوراكي  موارد مصرف

 درمان اوليه هرپس تناسلي و كنترل حمالت راجعه هرپس تناسلي -1

  Shinglesدرمان حاد هرپس زوستر ) زونا( يا  -2

 (Varicella يا  chicken pox)درمان آبله مرغان  -3

 التهاب لثه و مخاط دهان ناشي از هرپس ويروس -4
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   آسيكلووير خوراكيمقدار و روش مصرف 

عني ي (پنج بار در روز)ساعت  4ميلي گرم هر 222دارو  دوز ،درمان اوليه هرپس تناسلي در -1

 .ميلي گرم در روز( به مدت ده روز مي باشد 1222

 پنج روز به مدت (روزدر  رپنج با)ساعت  4ميلي گرم هر  222حمالت راجعه ، كنترل براي  -2

 مصرف مي شود.

           مصرف  روز 12تا  7به مدت  (پنج بار در روز)ساعت 4ميلي گرم هر  022در درمان زوناي حاد ،  -3

 مي شود.

 .دگردمي  مصرف روز پنج به مدت روزدر بار4گرملي مي 022 براي درمان آبله مرغان -4

 ( Herpetic gingivostomatitis )هرپس ويروس از ناشي دهان مخاط و لثه التهاب درمان در -5

)دهاني لبي(   orolabialميلي گرم در روز به مدت پنج روز موثر است ولي در هرپس 022تا 422

 راجعه سودمندي متوسط دارد.

 

   موارد منع مصرف دارو

 سيكلووير نبايد مصرف شود. در بيماران حساس به آسيكلووير يا واال

 

 عوارض جانبي 

  جانبي زير ايجاد شود:ممكن است بعضي از اثرات ، از بيماران درمان شده با آسيكلووير  برخيدر 

 عوارض پوستي ،استفراغ و رفتارهاي تهاجمي، اسهال، لوكوپني تهوع، ي،ستزپار مور،تر سرگيجه، سردرد،

 .و ترومبوسيتوپني

 

     تداخل اثر 
 پروبنسيد باعث افزايش نيمه عمر آسيكلووير مي شود. دارو بامصرف توام  -0

 مصرف توام آسيكلووير با ساير داروي نفروتوكسيك باعث افزايش سميت كليوي آنها مي شود. -0

 وودين باعث ايجاد خواب آلودگي شديد مي شود.دمصرف توام آسيكلووير و زي -0

 

   مصرف در دوران حاملگي و شير دهي 

اثر تراتوژنيك  ، دوزهاي دارو براي انسانحيوانات مختلف با دوزهاي چندين برابر  آسيكلووير در

)ناقص الخلقه زايي( نداشته است. در خانم هاي حامله مطالعات كافي و خوب كنترل شده انجام 

در برابر خطر دارو ن آنشده است . در دوران حاملگي بايد فقط موقعي مصرف شود كه اثر سودمند 

 براي جنين قابل توجيه باشد . در دوران شير دهي بايد با احتياط مصرف شود.
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   دوز بيش از حد دارو  
شامل بيقراري ، تشنجات ، لتارژي و . گرم( گزارش شده است 02دوز بيش از حد )كه در مصرف عوارضي 

حاد كليوي و آسيكلووير در لوله هاي كليوي ممكن است اتفاق افتد. در نارسايي كوما بوده است . رسوب 

anuria (  00ميلي ليتر در  022دفع ادرار كمتر از ) استفاده از همودياليز به نفع بيمار مي باشد. ، ساعت 

  

    اين دارونكات آموزشي درباره 

 از راه خوراكي پشت سر بگذارد.را بايد دوره كامل درمان  آسيكلووير -1

 ( موثر نمي باشد.CMVبراي درمان عفونت ناشي از سايتومگالوويروس ) -2

3- Hydration .در حين درمان بيمار با آسيكلووير سودمند است 
 

 شرايط نگهداری دارو 

 درجه سانتي گراد نگهداري شود. 32دارو دور از نور و در دماي كمتر از   

 

 بندی دارو نوع بسته

 عددي 12 هايبليستر حاويجعبه :  422 ، 222آسيكلووير 

 عددي 32: فالكون  022آسيكلووير 

 


