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 معاونت درمان

 

 دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

 

تجوزی داروی راهنمای  
rATG 

 نسخه دوم ()

 

 

 تحت نظارت فنی:              

 گروه  استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت           

ری، استانداردسازی و تعرفه سالمتدفتر ارزیابی فن آو  

مرضیه مرادی ، دکتر مریم خیری ، دکتر پریا بهاروند ، مهدی یوسفیدکتر   

  

 1399پاییز 
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 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل مصرف 

 دارو
 دوز و تواتر مصرف دارو

اقدامات مورد 

نیاز قبل از 

 تجویز دارو

 ضیحاتتو
 اندیکاسیون

کنترا 

 اندیکاسیون

rATG 

 

Anti-Thymocyte 

Immunoglobulin 

 بستری

 

بستری 

 موقت

 

 

جراح فلوشیپ 

پیوند کبد و 

فوق تخصص 

 گوارش

 در پیوند کبد:

به صوووورو روتیر در ااکداکپووور پیوند کبد نی    -

 نیست. 

انج م پیوند کبد ب  کلیه ا  س ار ارگ ن ه  به صورو     -

 همزم ن

در مواردی که عملکرد کلیوی بیم ر همزم ن مختل       -

ا    CNIاسوووت و تم ال به ت  یر اندا تر شووورو        

CNI (CNI minimization  )ک هش غلظت  ونی 

 است.

 به ا   ت ب الای دارددر مواردی که بیم ر حسووو سوووی -

 .علت رد پیوند، ک نداد درا فت پیوند مجدد است

درم ن رد پیوند سووولوالر مم وم به اسوووترو ید ا  در  -

صووورو  وجود کلسووت   و  سووی  شووداد در کبد     

 پیوندی

که      - ه ای  نده  ند      گیر تل دار یه مخ می عملکرد کل

ب شوووکد و نمی توان جآت  نآ  پز ا  پیوند داروی     

 استف ده نمودپروگراف را 

گیرنده ه ای که مبتال به مپووکالو نوروژوکام می  -

ب شوووکد و نمی توان جآت  نآ  پز ا  پیوند داروی     

 پروگراف را استف ده نمود.

صورو می   - گیرنده ه ای که پیوند مجدد برای  نآ  

 گیرد.

در مووووارد  

ند   داگر پیو

کوووووبووووود،   

مصوووووورف   
ATG 

انداک سیون   

 ندارد.

 بیم رست ن

 

 

 

به  mg/kg/day 5/1اژی  1دو  

 اسووووتووفوو ده    رو  7-3موودو 

دو  تجمعی دارو بر  می شوووود.

اسووو ن انداک سووویون و پ سووو  

ب ژیکی و   م اپگ هی تعییر می  

در موارد ااکداکپر عموم    شود.  

رنج پوو ایر تر دو  و در موارد 

م         م وم، عمو ند م م ن رد پیو در

رنج ب التر دو  بر اسوو ن پ سوو  

ج نبی تجواز      ب ژیکی و عوارض 

 گردد.می 

 

در صووووورو  

صالحداد تیم  

  درم نی انج م

ه ی    تسووووت 

روتیر جآووت    

بوووررسووووووی  

عفونوت هو ی   

مختلف قبوول       

ا  شرو  دارو  

)م نکد سووول(    

صورو     که به 

روتووویووور در 

نداد        ک  م ر  بی

صورو    پیوند 

در می گیرد.    

مووواردی کووه 

برای رد پیوند 

تووجووواووز مووی 

نت     ک  شوووود، 

فوسووویووت        ک ژ

برای       یموو ر  ب

س    ار ا بی پ 

 3قبل ا  درا فت دارو بخصوووق قبل برای 

ید،      premedicationدو  اول،  ب  اسوووترو 

اسوووتوو میکوفر و کلرفکیرامیر اوو  دافر                  

 هیدرامیر پیپکآ د می شود.

ATG         یه ن ل تآ ب دی پلی کلو ام  نتی 

شده ا  اس  و  رگوش است که در اژم ی     

سوورکوس سوویسووتم اامکی و مدارات ت  یر  

ند و         ح د پیو م ن رد  ند و در عملکرد پیو

 GVHD  نمی ه ی  پالسوووتیم و بیم ری    

 استف ده میپود. در بر ی موارد استف ده ا    

ATG     در درمو ن میو سوووتکی گراواز و

 .اسکلرودرم  نیز موثر بوده است

ATG   به عکوان ک هکده سووویسوووتم اامکی ب

صی بر روی    ص  سیت ه ی   اثر ا ت و  Tژکفو

ب عث ک هش  CD4ک هش ژکفوسوویت ه ی 

شود. اثر بخپی دارو      سلوژی می   24اامکی 

نموو اوو ن         ام دارو  تزر بعوود ا    سوووو عووت 

می شووود و نیمه عمر ح ف دارو دو ت  سووه  

 رو  می ب شد.



 بسمه تعالی 

 ATG (Anti Thymocyte Immunoglobulin) فرم تدوین راهنمای تجویز

 

 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل مصرف 

 دارو
 دوز و تواتر مصرف دارو

اقدامات مورد 

نیاز قبل از 

 تجویز دارو

 ضیحاتتو
 اندیکاسیون

کنترا 

 اندیکاسیون

جراح فلوشوویپ  

کبوود و      یونوود  پ

فوق تخصوووص   

 گوارش  

  در پیوند روده:

توصووویه می  به عکوان ااکداکپوووردر تم می گیرنده ه  

پیوند متوسووت ت  شووداد ا  موارد  در درم ن رد   شووود.

 مم وم به استرو ید توصیه می شود.

 

به  mg/kg/day 5/1اژی  1دو  

رو  اسوووتفوو ده می  7-4و موود

ممکر اسووت بر اسوو ن   شووود.

پروتکوول مرکز نیوو   بووه تجواز  

 تجمعی ب التر ب شد. دو ه ی

بوووه درمووو ن 

 م نیتور شود. 

 

جراح فلوشوویپ  

پیونوود کلیووه و      

کوووبووود، فووووق  

تووووخصووووووص  

گووووووارش و 

 نفروژوکاست

 :پیوند پ نکراندر 

توصووویه می  به عکوان ااکداکپووور در تم می گیرنده ه 

به ب ال توصووویه می    1شوووود. در درم ن رد پیوند گراد    

 شود.

 

به  mg/kg/day 5/1اژی  1دو  

رو  اسوووتفوو ده می  7-4و موود

عموم  دو ه ی تجمی به     شوووود.

بر اسوو ن  mg/kg 6-5میزان 

 و ن توت ل بیم ر کف ات می ککد.

فلوشوویپ  جراح 

پویوونوود راووه و   

فوق تخصوووص   

 راه

س ل و  65جآت ااکداکپر در افراد  ار  در پیوند راه:

کد         م ن ه ای  که ا  نظر راسوووم برو  عفونت  افرادی 

CMV       س ار ، راسم ب ال نیستکد، توصیه می شود. در 

 موارد بر اس ن شراات ممکر است استف ده شود.

راه عموم  در بیم رانی که رد پیوند   در درم ن رد پیوند  

شووداد دارند و به اسووترو ید پ سوو  مک سوو  نمی دهکد 

 استف ده می شود. 

 

رو انه برای  mg/kg 1.5عموم  

ستف ده    3 دو  جآت ااکداکپر ا

 می شود.

به  mg/kg/day 5/1اژی  1دو  

 رو  اسوووتفوو ده 14توو   3موودو 

  می شود.

جراح فلوشوویپ  

 پیوند کلیه، کبد   

و قوولوو ، فوووق  

تووووخصووووووص  

پیوند قل : عموم  به عکوان ااکداکپر در افراد حس ن 

ب       کد افراد  ا            PRAم ن ه ی   نم  نده  ا  گیر بت  مث

س بمه پیوند، ا  در افرادی که تم ال به ت  یر در شرو  

CNI ف ده است )مثال افراد ب  ا تالل عملکرد کلیه(  است

ب  پروتکل مرکز،         که مق بم  ا  در مواردی  می شوووود 

 

در پیوند کلیه عموم  دو ه ی 

)دو  اول  mg/kg 4-3تجمعی 

س عت قبل ا   1ترجیح  ا  

جراحی تجواز شود(. در موارد 

راسم ب ال جآت رد پیوند ا  



 بسمه تعالی 

 ATG (Anti Thymocyte Immunoglobulin) فرم تدوین راهنمای تجویز

 

 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل مصرف 

 دارو
 دوز و تواتر مصرف دارو

اقدامات مورد 

نیاز قبل از 

 تجویز دارو

 ضیحاتتو
 اندیکاسیون

کنترا 

 اندیکاسیون

س ای قل  و   ن ر

 نفروژوکاست

راسوووم رد پیوند ب ال در نظر گرفته می شوووود )برای      

، جآت درم ن رد پیوند در موارد   ( ECDمث ل پیوند ا    

شووداد که مکجر به ا تالل هموداک میم شووده اسووت ا  

 ر استف ده می شود.در موارد مم وم رد پیوند سلوال

یه:    ند کل به          پیو یه  یه توصووو ند کل مده موارد پیو در ع

-twoمی شوووود. در موارد  ATGااکداکپووور تراپی ب  

haplotype-identical, living, related kidneys  
نی  ی نیسووت. در مواردی که دهکده  نده اسووت و فرد 

هیچ راسووم ف کتور داگری )م نکد سوو بمه ب رداری ا   

مثبت ندارد( برای رد   PRAون مکرر ا   تزرام ه ی   

پیوند ندارد، ممکر اسووت تجواز نپووود. در درم ن رد  

که به اسووترو ید پ سوو  ندهد  1Aسوولوالر گراد پیوند 

سیدن کراتیکیر به نزدام   سقح     10)عدم ر صدی  در

رو  ا  درم ن ب  اسوووترو ید( ا  در موارد       5پ اه بعد ا     

 می شود.گراد ب التر رد پیوند سلوالر، تجواز 

 در پیوند کلیه و قل :

 Induction of)اژم ی سرکوس اامکی  .1

Immunosuppression) : 

: (Sensitized patient)بیم ران حس ن شده  -

مثبت ب  هر  Panel reactive antibodyبیم ران ب  

  میزان

 Highly)بیم ران بسی ر حس ن شده   -

sensitized) 

 6-5، دو  دارو ت  DGFبرو  

mg/kg  ق بل افزااش است. در

درم ن رد پیوند عموم  دو  

بر  mg/kg 10-5تجمعی 

اس ن شدو رد پیوند و پ س  

ب ژیکی و   م اپگ هی )سیر 

ک هش کراتیکیر( تجواز می 

 گردد.

-1در پیوند قل  عموام ب  دو  

.1.5 mg/kg  رو انه تجواز می

شود که دو  تجمعی بر اس ن 

جواز دو  ق بل ت 7شراات ت  

است. در درم ن رد پیوند قل  

د صورو وجود انداک سیون، 

رو انه  mg/kg 1.5-0.75دو  

رو  ق بل تجواز  14-5برای 

 است.

 mg/kg 6اژی  4.5 دو  تجمعی

رو ه در  14ت   3طی ام دوره 

 تجواز می شود. پیوند کلیه



 بسمه تعالی 

 ATG (Anti Thymocyte Immunoglobulin) فرم تدوین راهنمای تجویز

 

 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل مصرف 

 دارو
 دوز و تواتر مصرف دارو

اقدامات مورد 

نیاز قبل از 

 تجویز دارو

 ضیحاتتو
 اندیکاسیون

کنترا 

 اندیکاسیون

 بیم ران ک نداد پیوند دوم و سوم -

بیم رانی که به دژیل شراات ب ژیکی درا فت رکام  -

 MTOR ه ی ف قد استرواید ا  رکام ه ی ح وی 

inhibitors .ا  ابتدای پیوند می ب شد 

س ل  50در بیم رانی که سر اهداکککده ب التر ا   -

 است.

بیم ران درا فت کککده کلیه  و قل  ا  اهداکککده  -

 Extended Criteria Donor (ECD)ه ی 

 س عت حیر پیوند 6ااسکمی سرد بیش ا   ن م  -

جآت ک هش  قر عود بیم راآ ی اوژیه در کلیه  -

 ,IgA nephropathy, FSGSپیوندی نظیر ... 

 ب  اهداکککده HLA mismatchدر پیوند بیم ران  -

 ABO Incompatibilityپیوند در موارد  -

 two haplotype matchedدر گیرنده ه ی تبصره : 

living related allografts  و افرادی که پیوند دارای

عملکرد ام عضو داگر نظیر کبد ا  قل  برای اژم ی 

 اامکی اژزامی نیست.

 Delayed)درم ن و مدارات ت  یر عملکرد پیوند   .2

Graft Function. DGF): 

در بیم ران دچ ر  سی  ن شی ا  ااسکمی و برقراری  -

 (Ischemia/reperfusion injury)مجدد جرا ن 

 12.5اژووی  3دو  تووجوومووعووی 

mg/kg   14ت    3طی ام دوره 

ل   رو ه در  ند ق تجواز می  پیو

 شود.



 بسمه تعالی 

 ATG (Anti Thymocyte Immunoglobulin) فرم تدوین راهنمای تجویز

 

 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل مصرف 

 دارو
 دوز و تواتر مصرف دارو

اقدامات مورد 

نیاز قبل از 

 تجویز دارو

 ضیحاتتو
 اندیکاسیون

کنترا 

 اندیکاسیون

می توان ب عث بآبود عملکرد کلیه  ATG تجوازب  

می  (Rejection)و قل  ک هش  قر رد پیوند 

شود. بک براار در افراد ب  حجم ادرار ن مک س  

 ضروری است. ATGبالف صله پز ا  پیوند شرو  

در بیم ران ب  تأ یر عملکرد پیوند و نی   به دا ژیز  -

 پز ا  پیوند

 

 severe (Acuteدرم ن رد ح د پیوند   .3

rejection) 

قل  به واژه  در درم ن رد ح د پیوند کلیه و -

Severe cellular rejection .انداک سیون دارد 

  

  فلوشوویپ جراح

کلیووه و    پیونوود  

 نفروژوکاست

حت      GVHDجآت پیپوووگیری ا    که ت م رانی  در بی

HSCT  ا  دهکدهunrelated   اhaploidentical   که

 reduced اوو   myeloablativeتووحووت رکاووم   

intensity conditioning   ،قرار می گیرندATG  را

اضووو فه  GVHDمی توان به رکام پروفیالکسوووی علیه 

 کرد.

  

2.5 mg/kg  رو   3رو انه برای

قبل  -3و  -2و  -1در رو ه ی 

رو   mg/kg  ،2 0.5ا  پیوند ا  

، ام 2mg/kgقبل ا  پیوند و 

رو  قبل و ام رو  بعد ا  پیوند 

 تجواز می شود.

  

ATG  
بصورو 

 بستری

فوق تخصوووص   

 ووووووون و 

انوووکووووژووووکی   

 اطف ل و ب ژغیر

بیم ران  پالسووتیم  :  پالسووتیمبیم رن مبتال به  نمی 

شداد که دهکده  ستخوان ندارند و ا     نمی  پیوند مغز ا

ااککه پیوند مغز اسوووتخوان بک  به نظر فوق تخصوووص      

  ون و سرط ن برای  ن بیم ر نمیتواند انج م شود

 بیم رست ن 

 equineاسبی نو  

10 mg/kg once daily for 

8 to 14 days  

 

 

در دو  ه ی تجوازی در بیم ری ه ی 

مختلف حتم  ب اد تو   رگوشی و اسبی 

بودن مپخص شود، چرا که دو  دارو ا  نو  

 ه ی مختلف متف وو است.



 بسمه تعالی 

 ATG (Anti Thymocyte Immunoglobulin) فرم تدوین راهنمای تجویز

 

 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل مصرف 

 دارو
 دوز و تواتر مصرف دارو

اقدامات مورد 

نیاز قبل از 

 تجویز دارو

 ضیحاتتو
 اندیکاسیون

کنترا 

 اندیکاسیون

 rabbit  رگوشینو  

1.5 mg/kg/IV once daily 

for 7 to 14 days 

Alternate dosing (in 

combination with 

cyclosporine): Limited 

data available: Children 

≥2 years and 

Adolescents:IV:3.5 

mg/kg/dose once daily 

days  5for  

 

در صورو در دسترن نبودن نو  اسبی اار 

 رگوشی  ن ب  نظر دارو میتوان ا  نو  

پزشم مع ژج فوق تخصص  ون وسرط ن 

 استف ده کرد

ATG بستری 

فوق تخصوووص   

 ووووووون و 

انوووکووووژووووکی   

 اطف ل و ب ژغیر

به انم  م ران یب ند   می اپالسوووت یمبتال  مغز   ند ویپ دا ک 

 وندیپ ی م ده سوو   ماا  رک یاسووتخوان به عکوان جز 

بر اسوو ن پروتکل    مغز اسووتخوان و  در بخش پیوند:

 بخش تجواز میپود

 بیم رست ن 

دو  دارو بر اس ن پروتکل 

پیوند مغز استخوان موجود در 

 .بخش  واهد بود

  

ATG بستری 

فوق تخصوووص   

 ووووووون و 

انوووکووووژووووکی   

 اطف ل و ب ژغیر

GVHD ه دنب ل پیوند مغز استخوانب: 

در بخش پیوند مغز اسوووتخوان و طبم پروتکل موجود    

 در بخش

 یم رست نب 

دو  اار دارو طبم پروتکل 

موجود در بخش پیوند مغز 

استخوان و ب  نظر پزشم مع ژج 

 . واهد بود

  

 


