
 
درماني گيالن  –دانشگاه علوم پزشكي وخدماتي بهداشتي   

هفده شهریور  پژوهشی  درمانی –مرکز آموزشی   

 

Ganciclovir گانسیکلوویرداروی    
  Cطبقه بندی در بارداری :گروه                                                      Cymeveneنام تجاری :                 

  mg 500ویال اشکال دارویی:                                                  گروه دارویی:ضد ویروس ها                

                                                          

 فارماکوکینیک:

 ادرار است.طریق  دفع آن ازجذب گوارشی جزئی بوده و پلیمراز ویروس می شود. DNAوجب مهار عملکرد م    

 
 اندیکاسیون:

   پیونددریافت کننده در بیماران  CMVگیری از ابتال به وجل، CMVدرمان عفونت های ناشی از 
 

 :مقدار وطریقه مصرف
 (10mg/kg/dayروز ) 14-21با سرعت ثابت طي یک ساعته به مدت  ساعت  12هر  5mg/kg :اولیه دوز

 روز در هفته 5به مدت  ، 6mg/kg/dayدرمان نگهدارنده : دربیماران با نقص سیستم ایمنی یا احتمال عود 

 
 کنتر اندیکاسیون:

 والگانسیکلوویر وحساسیت به هر یک از ترکیبات دارو سابقه حساسیت به گانسیکلوویربیماران  -
، اختالل شیردهی،بارداری  (،/lµ25000یا ترومبوسیتوپنی )پالکت کمتر از  (/lµ500نوتروپنی )نوتروفیل کمتر از  -

 عملکرد کلیه
 

 تداخالت دارویی:
 وجب تشنج جنرالیزه می شود.مصرف همزمان با ایمی پنم  سیالستاتین م -
 می شود. کراتینین سرمسطح افزایش  سببمصرف توام این دارو با سیکلوسپورین  -
 د.ندارو را افزایش می دهاین اثر سمی B  –وین کریستین ،وین بالستین ،آدریامایسین وآمفوتریپسین  -

 
 عوارض جانبی:

  SGOT,SGPT↑گلوکوز خون ،هیپوکالمی، ↑↓،  نوتروپنی ،ترومبوسیتوپنی ، ،پان سیتوپني ،اسپلنومگاليخون: -
 نارسایي كلیه ندرتا هماچوري، ،Bun,crكلیه :افزایش  -
 آنژین صدري  ،عروقی: افزایش یا کاهش فشار خون ،تاکی کاردی  –قلبی  -
 هماتمز،یبوست ،،تهوع،درد شکم گوارشی:اسهال ، -
 التهاب،درد محل تزریق تعریق،خارش،راش ،پورپورا، ندرتا آلوپسي ، پوستی:بثورات پوستی ، -
 عالیم شیبه آسم،سرفه،اپي تاكسيتنفسی: -

 
 موارد احتیاط وهشدارها:

 موقتی یا دایمی شود. مانع اسپرماتوژنز )نازایی(، تراتوژن وکارسینوژن بودن  بعلت  
 گردد قطع باید ،شیردهي دارو قطع از پس ساعت72 وتا درمان طي در. 
  اگر نوتروفیل کمتر ازlµ500  یاlµ00025 PLT<  یاg/dl8 HB<  درمان با این دارو شروع شود.  نبایدباشد 
  به دلیلPH (وکارسینوژن9-11باال ) دشواستفاده از دستکش وعینک محافظ هنگام آماده كردن آن در ،بودن. 
 .در صورت تماس پوست یا مخاط با دارو ،باید محل با آب وصابون شسته شود 
  دقیقه چشم ها با آب شستشو داده شوند. 15باید به مدت  چشمبا این دارودر صورت تماس  
  اتاق  دمايرقیق شده را در محلولمي توان( c. 25-15)  12تا (ساعت ودر دماي یخچالc.8-2 تا )ساعت  24

  نگهداري كرد.
 

   
 تهیه كننده:كبرا شیردل پور زیر نظر سوپر وایزرآموزشي سرکار خانم آذر رضا صفت

 1395البرز شور شركت دارویي برو -رسولي مرجان ،ژنریك ایرانداروهای  منبع:                                   


