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   :نیو تدو میتنظ

بورد فوق تخصصی بیماری های ریهانجمن   

 انجمن متخصصین ریه

 

 

 

 

 

 

: ینظارت فن حتت   

استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت  گروه  

و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیارز دفتر  
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 نام دارو
 محل تجویز

 دارو 

افراد صاحب 

صالحیت 

 جهت تجویز

 شرط تجویز
 دوز و تواتر مصرف دارو

 ،اقدامات مورد نیاز قبل 

از تجویز  حین و بعد 

 دارو

 شرایط تجویز

 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون

 دونیرفنیپ

(pirfenidon) 
 
 tablet:  
200 mg, 
267mg, 
534 mg, 
801 mg 
capsule: 
200 mg 

یبستر  

 

ییسرپا  

 تخصص فوق

 و ریه

)دستیار فلوشیپ

  فوق تخصصی( 

 ریه

 

 یقطع صیتشخ-

فیبروز 

 ایدیوپاتیک ریه

(IPF) 

شواهد براساس  )

بالینی 

،رادیولوژیک و یا 

پاتولوژیک به نفع 

بیماری فیبروز 

ایدیوپاتیک ریه 

بر اساس 

انجمن  الین گاید

ریه اروپا و 

 آمریکا (

 مطلق:

کمتر GFRنارسایی شدید کلیوی)-

  و نیازمند دیالیز( 30 از 

 child (نارسایی شدید کبدی-

pugh C) 

 ALT/AST>5*ULN- 

به و آنژیوادم  هایپر سنسیویتی -

 دارودنبال مصرف 

در مصرف همزمان با مهارکننده -

مثل  CYP1A2های قوی یا متوسط  

فلوواکسامین و سیپروفلوکساسین 

و یا عدم  کاهش دوز ،نیاز به احتیاط 

پیرفنیدون می  مصرف همزمان با

 باشد.

 نسبی:

 شیردهی -بارداری 

 و کبدی نارسایی خفیف کلیوی

child pughA,B)) 

میلی گرم سه بار در روز  در  267

 هفته اول

میلی گرم سه بار در روز در  534

 هفته دوم 

میلی گرم سه بار در روز در  801

 ادامه درمان

ولی با توجه به موجود بودن قرص 

میلی گرمی در  200و کپسول 

 توصیه شده:دوز ،ایران

 میلی گرم روزانه در هفته اول  800

میلی گرم روزانه در هفته  1600

 دوم 

میلی گرم روزانه در ادامه  2400

 درمان

از شروع درمان با  قبل-

 شاتی، آزما دونیرفنیپ

و  ALT  ،AST )عملکرد کبد

( انجام گیرد و نیروب یلیب

ماه اول ماهانه و  6 یبراسپس 

عملکرد  ماه 3بعد از آن هر 

 .بررسی گردد  کبدی

صورت بروز عالیم  در-

ی از دمشکوک به آسیب کب

،  ییاشتها ی، ب یخستگ قبیل 

 رنگ رهی، ادرار ت شکم یناراحت

به سرعت عملکرد   یزرد ای

 بررسی گردد.کبد 

از نظر  ، بیماراندر طول درمان-

و به نور  تیئم حساسعالبروز 

اسهال،  از قبیل) یگوارشعالیم 

کاهش  و  حالت تهوع، استفراغ(

 بررسی و مانیتور گردد. وزن

کاریرد و در مورد  الزم به ذکر است،*

 مبتال به  مارانیباثربخشی داروی پیرفنیدون در 

Covid-19 عالیم فیبروز ریوی  بعد   شدید و

و مطالعه شواهد بالینی  ، 1۹از  ابتال  به  کووید

تا زمان  ، لذاوجود ندارد  کافی در حال حاضر

برای این اندیکاسیون توصیه  ،تکمیل شواهد

  نمی شود.

 .این دارو باید همراه غذا مصرف گردد- 

از مصرف همزمان با گریپ فروت اجتناب -

 گردد.

 عوارض شایع و معمول دارو شامل:-

 (%30راش جلدی )

 %( ۹حساسیت به نور )

 (%36تهوع)

 ( %26اسهال)

 (%24شکمی)ناراحتی 

 (%1۹دیس پپسی )

 (%13بی اشتهایی )

 (%26خستگی )

  .پذیرد صورت ویرایش میبایست زمانی مهلت اتمام از بعد و باشد می سال 3 مدت به ابالغ زمان از راهنما این اعتبار تاریخ •


