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Abstract
Voriconazole is an antifungal triazole, approved for management of invasive fungal diseases in
patients. It is absorbed during two hours and its serum levels will be above 90%, based on the underlying
factors, when the drug is administered orally. Voriconazole shows a propotional increase in an area under
the plasma concentration-time curve (AUC), with increasing dose. Plasma protein binding of
voriconazole is approximately 60%. Standard doses of the drug and optimal concentration are not
predictable due to voriconazole’s nonlinear pharmacokinetics, drug-drug interactions, age, and genetic
polymorphisms of the cytochrome CYP2C19. Therefore, in order to prevent adverse effects and optimize
outcomes, therapeutic drug monitoring is highly suggested. The application of linking pharmacokinetic
and pharmacodynamics characteristics provides information about the relationships between
antimicrobial in vitro susceptibility, dosage, drug concentrations and antimicrobial or toxicological
effects. The current review paper presents a comprehensive overview of the relation between
pharmacokinetic and pharmacodynamics parameters for voriconazole treatment efficacy.
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چكیده
وریکونازول یک تری آزول ضد قارچی است که در درمان افراد مبتال بهه بماهاری قهارچی تمهاکای کهاربرد دارد در
صورت مصرف دارو به صورت خوراکی ،کذب در مدت دو ساعت صورت می گمهرد و غلظهت الالسهاایی آن بها ی 09
درصد است با افزایش دوز ،وریکونازول یک افزایش چشاگمر در منطقه زیر منحنی زمان -غلظهت الالسهاا  )AUCنشهان
میدهد ممزان اتصال این آزول به الروتئمنهای الالساا حدود  09درصد است تعممن دوز استاندارد و غلظت مطلوب دارو به
علت فارماکوکنتمک غمرخطی وریکونازول ،تداخالت دارویی متعدد ،سن و اللیمورفمسم در ایزوآنهزیم  CYP2C19قابه
المش بمنی نای باشد بنابراین برای کلوگمری از عوارض کانبی دارو و رسمدن به نتمجه ای مطلوب ،مانمتورینگ دارو توصمه
میشود ارتباط فارماکوکنتمک و فارماکودیناممک ،اطالعاتی در رابطه با دارو و تاثمر آن در  ،in vitroدوز ،غلظهت دارو و
اثههرات ضههد ممکروبههی و یهها سههم زایههی آن فههراهم مههی کنههد در مقالههه ی حاضههر ارتبههاط الارامترهههای فارماکوکنتمههک و
فارماکودیناممک وریکونازول بر اثر بخشی درمان ،مورد بررسی قرار میگمرد
واژه های کلیدی :وریکونازول ،فارماکوکنمتمک ،فارماکودیناممک وریکونازول ،آنزیم CYP2C19

مقدمه
در سالهای اخمر عفونتهای قارچی مماکم ،عامه

شههد اسههت  )2فاکتورهههای متعههددی در الاسههگ گههویی

مرگ و ممر بسماری در بماهاران بها نقهی سمسهتم ایانهی

عفونتهای قارچی به درمان دخالت دارند؛ از کالهه آن

مبتالیهان بهه بههدخمایها ،دریافهتکننههدگان المونهد ،ایههدز،

میتوان از وضعمت سمسهتم ایانهی بماهار ،نهوع الهاتونن و

نههوتروالنی ،دریافههتکننههدگان داروهههای تضههعم کننههد

حساسمت قارچ عام بمااری به داروهای موکهود و محه

سمستم ایانهی و شهمای درمهانی) بهود اسهت  )1علهیرغهم

عفونت را نام بهرد در بسهماری مهوارد حتهی در صهورت

افزایش تنوع داروهای ضد قارچی ،اثر بخشی درمهان بها

انتخاب داروی مناسب و شروع درمان به موقع ،تغممهرات

این داروها در عفونتهای قارچی مماکم رضایت بخش

فارماکوکنتمک دارو ،تاثمر مستقمای بر اثربخشهی دارو در

نبود و ممزان مرگ و ممر ناشی از این عفونتها بسته بهه

مح عفونت نداشته و احتاهال درمهان کامه را کهاهش

نوع بمااری و عام بمااریزا بمش از  09درصد گزارش

خهواههد داد  )3آزولههها یکهی از ممهمتههرین داروهههای
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مروری بر فارماکوکنتیک و فارماکودینامیک وریکونازول

مروری

حمید بدلی و همکاران

مورد استفاد قرار میگمرند  )4یکی از الر مصهرفتهرین

تاثمرگذار بر منحنی غلظت الالساایی و عوامه مهوثر بهر

داروها در این گرو  ،وریکونازول میباشد وریکونازول

آن را مورد بررسی قرار میدهد وریکونازول بها فرمهول

بهها تغممههر در سههاختار فلوکونههازول و کههایگزینی حلقههه

شمامایی

فلوروالمریامدین برای یکی از گرو ههای آزولهی و یهک

)pyrimidinyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butan-2-ol

((2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoro-4-

گرو  -αمتم اضافه شد به دست میآید وریکونازول

تصویر شاار  ،)1یک عام ضد قارچی وسهمع الطمه

از طریق اثر بر فعالمت آنزیم سمتوکروم  p450نسهترول

با فعالمت قوی علمه کهنسههای آسهپرنیلوس ،کاندیهدا،

 α -14دمتمالز باعث ممار سنتز ارگوسترول میشود کهه

کریپتوکوکوس و الهاتونن ههای قهارچی در حهال مهور

نتمجه آن تخلمه ذخایر ارگوسترول و تجاع استرولههای

مانند سدوسپوریوم و فوزاریوم است )11 ،19

متمله است که موکب اختالل در ساختاان و عالکرد غشها
سلول میشود  )0دامنه فعالمت ضد قارچی وریکونهازول
در حال افزایش است مزیت عاد وریکونهازول ،فعالمهت
با ی آن دربرابرگونههای مختل

آسپرنیلوس میباشهد )7،0

در حالی که فعالمت متوسطی در مقاب گونهههای فوزاریهوم
و سدوسپوریوم دارد و در برابر زایگومایستها از کالهه
رایزوالوس ،موکور و یا لکتماما فعالمتی نشان نایدهد )8

وریکونازول در آسپرنیلوزیس مماکم به عنوان خط اول
درمان در نظر گرفته شد

تصویر شماره  :1ساختار شمامایی وریکونازول )13

است )0

وریکونازول چندین سال اسهت کهه در بهالمن بهرای

مواد و روش ها
در مطالعه حاضر با استفاد از کستجو در بانکهای

طم

گسترد ای از عفونتهای قارچی مماکم و فرصت

طلههب مههورد اسههتفاد قههرار مههیگم هرد فارماکوکنتمههک

اطالعاتی نظمهر ،Elsevier databases ، Google scholar

وریکونازول به دنبهال تجهویز خهوراکی ،بولهوس داخه

،IranMedex ،Magiran ،Scopus ،Medline ،PubMed

وریههدی و سههوچما از داخ ه وریههدی بههه خههوراکی ،بههه

 MEDLIB Irandocو  SIDبا استفاد از وان های کلمدی

صورت تک دوز و تکهراری بهه داوطلبهان بهالا سهالم و

از قبم وریکونازول ،فارماکوکنتمک ،فارماکودیناممک،

افراد در معرض خطر عفونتهای قهارچی مهورد مطالعهه

سههمتوکروم  ،P450آنههزیم  ،CYP2C19کههه در مقهها ت

قرار گرفته است  )12فارماکوکنتمک داروی وریکونهازول

مرتبط طی سالهای  2992-2910استخراج و منتشر شد

وابسته به دوز میباشد در دوز الهایمن خطهی اسهت ولهی

است ،سعی شد مهروری در زممنههی ارتبهاط الارامترههای

اگر دوز دارو افزایش یابد و یها دفهع دارو بهه ههر دلملهی

فارماکوکنتمههک و فارماکودیناممههک وریکونههازول بههر اثههر

دچار اشکال شود ،کنمتمک دارو غمهر خطهی مهیگهردد

بخشی درمان صورت گمرد

النجر درمانی ) )Therapeutic indexآن باریک است و
غلظت الالساایی آن توسط رنج وسمعی از داروهها تغممهر

 1فارماکوکنتمک

میکند عوام متعددی از کاله غلظت الالساایی دارو،

فارماکوکنتمههک ،مطالعههه در مههورد کههذب ،توزیههع،

ممزان اتصال به الروتئمن ،نماه عار ،حجم توزیع ،کلمهرنس

متابولمسم و دفع یک دارو ،همچنمن تاثمر دارو بر بهدن و

و متابولمسم دارو ،سن و کنس ،مواد غذایی و تداخالت
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ضدقارچی هسهتند کهه در عفونهتههای قهارچی ممهاکم

بررسی الاسگ درمانی موثر میباشد در واقهع الارامترههای

فارماکوکنتمک وریکونازول ،غلظت الالساایی آن اسهت

به دسهت مهیآیهد کهه از نظهر بهالمنی مناسهب مهیباشهد

غلظت الالساایی دارو کامالً تحت اثر متابولمسهم کبهدی

الروفایه فارماکوکنتمههک بههزا نمههز دارای یههک الگههوی

مهههیباشهههد و در بهههمن بماهههاران دریافهههتکننهههد دارو

مشههابه بهها الالسههاا مههیباشههد  )13انتظههار مههیرود کههه

 )Intra-patientو یهههک بماهههار در شهههرایط مختلههه

انداز گمری وریکونازول در بزا بتواند یهک کهایگزین

 ،)Inter-patientبسمار متغمر است  )14وریکونهازول بهه

مفمد و مناسب برای غلظت الالساایی آن به خصوص در

دو صورت خوراکی و تزریقی تجویز و الس از مصهرف

نظارت بر درمان باشد که مزیت آن ناونههگمهری سهاد ،

دوز منفرد خوراکی رف مدت  2ساعت کذب میشهود

غمر تمهاکای و بهدون درد اسهت و روش مناسهبی بهرای

و دارای  Bioavailabilityبههازدهی بههدنی)  00درصههد

بررسی سطح دارو در بمااران به ویهه کودکهان خواههد

میباشد کمتر از  2درصهد دارو بهدون ههما تغممهری از

بود  )13یکی دیگر از عوامه مهوثر در فارماکوکنتمهک

ادرار دفع میگردد ،در حالی که  89درصد متابولمتههای

وریکونازول ،ممزان اتصال به الهروتئمن اسهت حهدود 08

غمرفعههال ایههن دارو توسههط ادرار و باقماانههد از طریههق

درصد وریکونازول مستق از دوز و غلظهت الالسهاا ،بهه

مدفوع دفع میگردد وریکونازول برخالف برخی دیگر

الروتئمن اتصهال مهییابهد غلظهت وریکونهازول در مهایع

از تری آزولهای ضد قارچی ،تحت تاثمر  pHمعد قرار

مغزی نخاعی حهدود  09درصهد غلظهت الالسهاایی و بها

نایگمرد ،ولی غذا در تهاخمر کهذب دارو نقهش دارد و

غلظت بمشتر در بافت مغز میباشد  )18طی بررسهی 32

بازدهی بدنی آن را تا  22درصد کاهش مهیدههد ،الهس

بماار نشان داد شد که آلبوممن میتواند نقش مماهی در

خالی مصرف گردد )10

اتصال به این دارو ایفا کند البته بهرای تایمهد رابطهه بهمن

بههازدهی بههدنی بهها ماکههن اسههت اکههاز تبههدی بههمن

 PPBو سطح آلبوممن /الهروتئمن ،وکهود کاعمهت مهورد

فرمو سههمونهههای خههوراکی و داخه وریههدی در زمههان

مطالعه بزرگ تر ،ضروری به نظر مهیرسهد  )10تفهاوت

مناسب از نظر بالمنی را فراهم کند فارماکوکنتمهک غمهر

عاد فلوکونازول و وریکونازول در ممزان اتصال آنهها

خطی وریکونازول به احتاال زیاد به علهت اشهباع شهدن

به الروتئمن الالساا است  )18مطالعات نشان میدههد کهه

متابولمسم دارو در رابطه بها دوز مهیباشهد  )10مطالعهات

تنمهها بخههش آزاد دارو ،در دسههترس بههرای فعالمههت ضههد

متعههدد نشههان داد اسههت کههه تنههوع در غلظههت الالسههاایی

ممکروبی است بررسی غلظت داروی آزاد نتمجه بمتهری

وریکونههازول و مواکههه سمسههتامک بههمن افههراد مختلهه ،

از غلظت ک دارو در زمان بررسی ارتباط بهمن الارامترههای

P

بدن فهراهم مهیکنهد )18

بنابراین توصمه می شود با معد

متفاوت است و بهه ننوتمهآ آنهزیم سهمتوکروم کبهدی

فارماکوکنتمک و فعالمت داخ

 )CYP 450بستگی دارد  )14غلظت وریکونهازول الهس

نماههه عاههر وریکونههازول یکههی دیگههر از عوام ه مههوثر در

از تجویز متعدد خوراکی ،بسته به رنیهم درمهانی الهس از

فارماکوکنتمک آن میباشد نماه عار  )Half-lifeمهدت

 0 -7روز به حالت الایدار

 )Steady stateمیرسهد )17

زمانی است که نمای از مهاد فعهال داروی وارد شهد بهه

برای کاهش زمان رسمدن به حالت الایهدار وریکونهازول

بدن در الالساا و یا سرم خون کاهش مییابد به تعریه

) ،)steady stateیک دوز نگمدارنهد ))Loading dose

ساد تر ،اگر دارویی وارد بدن شود و غلظت الالسهاایی

داخ وریدی  0مملهیگهرم /کملهوگرم دو بهار در روز و

آن دارو به بمشمنه خود رسمد باشد مدت زمانی کهه ایهن

الهس از آن ،دوز نگمدارنههد  3-4مملهیگرم/کملههوگرم دو

مقدار از اوج به نص

این ممزان برسد نماه عار دارو نام

بههار در روز توصههمه مههیشههود  .)17بهها ایههن رنیههم درمههانی،

دارد نماه عار دارو تناسب معکوس با کلمرانس  )CLو

حداکثر غلظت الالسهاایی ) (CMAXنزدیهک بهه حالهت

تناسب مستقمم با حجهم توزیهع  )VDدر داروی تجهویز
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دارویی بهر آن مهوثر مهیباشهند اولهمن الهارامتر مهوثر در

الایدار  )Steady stateدر  24ساعت اول الس از تجویز،

مروری

شد دارد ممانگمن نماه عار ) (t 1/2بهرای وریکونهازول

حمید بدلی و همکاران

کلمرانس و متابولمسم وریکونازول از دیگهر عوامه

وریدی در حهدود  0سهاعت اسهت  )17مقهدار ممهانگمن

کبد توسط سمستم آنزیای سهمتوکروم  p450موکهود در

 t 1/2الس از تجویز خوراکی مکهرر ،بهمشتهر از تجهویز

ممکروزومهای کبدی ،تحت اثر ایزوآنزیمههای آن و از

خههوراکی تههک دوز اسههت  )29الههارامتر ممههم دیگههر در

طریههق  Nاکسمداسههمون صههورت مههیگمههرد کههمتههر از 2

بررسی کنتمک وریکونازول ،حجم توزیهع مهیباشهد در

درصهد از دوز وریکونههازول ،بههدون تغممههر در ادرار دفههع

واقع توزیع داروها در بافت با یک الهارامتر کاهی بهه نهام

میشود این دارو در اثر متابولمسم اکسمداتمو کبدی به 8

حجم توزیع نشان داد میشود حجم توزیع یک حجهم

متابولمت که مممترین آنها  Voriconazole N-oxideو

فرضی از مایعات بهدن اسهت کهه اگهر دارو در آن حه

همدروکسهههی متمههه وریکونهههازول مهههیباشهههد ،تبهههدی

شود ،غلظتی معهادل غلظهت الالسهاایی ایجهاد مهیکنهد

میشود  )23،22مممترین آنزیمهای دخم در متابولمسهم

وریکونازول توزیع بافتی گسترد ای دارد حجهم توزیهع

کبههدی وریکونههازول CYP2C19 ،و بههه ممههزان کههمتههر

ایههن دارو حههدود  4/0لمتر/کملههوگرم اسههت  )29بههرای

 CYP3A4و  CYP2C9مهههیباشهههند  CYP2C19 .)24و

انداز گمری غلظت دارو در مح عفونت ،از ناونه بافتی

 CYP2C9آنزیمهایی با افمنمتی با و رفمت کم هستند،

هاوننمز شد استفاد میشود در حالت معاول چون بافت

در حالی کهه  CYP3A4دارای افمنمتهی الهایمن و رفمهت

هاونن نایباشد ،دارو در این مح به صهورت مسهاوی

با میباشد  CYP3A4ماکن است نقش بهمشتهری در

توزیع نایشهود در یهک مطالعهه ،غلظهت وریکونهازول

آن دسته از افرادی که فاقهد آنهزیم  CYP2C19هسهتند،

در 173ناونههه  CSFانههداز گمههری شههد در ایههن مههایع

داشههته باشههد  )20،24اللههیمورفمسههم ننتمکههی آنههزیمهههای

بمولههونیکی ،غلظههت متوسههط  2/47 µg/mlو محههدود

سمتوکروم  P450از مممترین عوام در تفهاوت فعالمهت

غلظتی از غمر قاب انداز گمری تا  10/3 µg/mlگهزارش

متابولمهههک در داروهههها مهههیباشهههد

شد غلظهت وریکونهازول در  ،CSFبهمشتهر در انتمهای

بمشتهرین اللهی مورفمسهم را نشهان داد اسهت سهه آله

محدود ی غلظتی قرار داشت تصویر شاار )2

 CYP2C19*2 ,CYP2C19*1و  CYP2C19*3ناشی از

آنهههزیم CYP2C19

کمش با کایگزینی یهک بهاز آلهی ،بهمشتهرین فراوانهی
آل های ناقی شهناخته شهد در ایهن آنهزیم را بهه خهود
اختصاص داد اند  )20بررسی انجام شد در یک گهرو
 193نفر از کاعمهت اسهتان مازنهدران نشهان داد کهه 01
درصههد افههراد مههورد مطالعههه دارای آل ه

CYP2C19*1

بود اند ،در صورتی که در سهفمد الوسهتان و فملمپمنهیهها،
تصویر شماره  :2توزیع وریکونازول در مایع مغزی نخاعی و خون )21

با این حال ،غلظت  >0µg/mlدرحدود  21درصهد از
ناونهها مشاهد شد سطوح خونی مطابقت داد شهد بها
 82ناونه  CSFبررسی شد در این مطالعه متوسط نسهبت
 9/02 ،CSF/bloodstreamگههزارش گردیههد محههدود
)21 )9-1/22
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به صورت تجویز تهک و یها متعهدد خهوراکی یها داخه

موثر در فارماکوکنتمک آن است متابولمسم این دارو در

آنزیم و در نتمجهه افهزایش غلظهت سهرمی وریکونهازول

 in vivoنشان داد که در دوز مورد استفاد در کودکهان

خواهد شد

زیر  12سهال ،فارماکوکنتمهک وریکونهازول نزدیهک بهه

)Heterozygous Extensive Metabolizers (HEMs

کمش در این تایآ ،باعهث فعالمهت متوسهط آنهزیم
کمتر از حد نرمال) و در نتمجه غلظت الالساایی بمشتر
وریکونازول در مقایسه با حالت نرمال این آنزیم شد است
): Ultra-Rapid Metabolizer (URMs

بهههه  AUCsمشهههابه بزرگسههها ن نمهههاز بهههه دوز بههها تر
میباشد  )28در یهک بررسهی نشهان داد شهد کهه بهرای
رسمدن به غلظت حالهت الایهدار در الالسهاا )steady-state
مشابه با بزرگسا ن ،کودکهان زیهر  12سهال بهه دریافهت
وریهههدی مکهههرر دوز نگمدارنهههد

)(Loading dose

در این تایآ ،کمش باعث افزایش فعالمت آنهزیم و

بمشتری نماز خواهنهد داشهت  )39متابولمسهم عبهور اول

در نتمجههه کههاهش غلظههت الالسههاایی وریکونههازول در

رود ای ماکن است یک فاکتور ممم برای بازدهی بدنی

مقایسههه بهها افههراد نرمههال خواهههد شههد CYP2C19 )22

) (Bioavailabilityالههایمنتههر وریکونههازول در کودکههان

حدود  4برابر اللیمورفمسم ننتمکهی بهمشتهری در نتمجهه

نسههبت بههه بههالغمن باشههد بمههان یهها فعالمههت بههمشتههر آنههزیم

مواکمهههه وریکونهههازول در مقابههه متابولمزکننهههد ههههای

 CYP2C19در کودکههان ،بههه عبههارت دیگههر تفههاوت در

 Poor Metabolizersیهها ) (PMsنسهههبت بهههه

عالکههرد ایههن آنههزیم در کودکههان و بههالغمن ،مههیتوانههد در

 Extensive Metabolizersیهها  )EMsاز خههود نشههان

کنتمهههک وریکونهههازول در کودکهههان و بهههالغمن مهههوثر

مههیدهههد  )23اللههیمورفمسههم ننتمکههی  CYP2C19در

باشد  Pfizer )31و هاکاران در مطالعههای نشهان دادنهد

 10-29درصد از کاعمت آسمایی انتظار مهیرود از نهوع

که بها دوز خهوراکی تکهراری در افهراد سهالم ،ممهانگمن

 (PMs) Poor Metabolizersباشد ،در حالی کهه شهموع

 CMAXو  ،AUCτبههرای زنههان کههوان بهها تر از مههردان

ایههن آنههزیم در ممههان سفمدالوسههتان و سههما الوسههتان 3-0

کوان است ولی تفاوت معنهیداری بهمن مهردان و زنهان

درصد است در مطالعهه ی ذکهر شهد در کاعمهت 193

سالم مسن مشاهد نشد متوسهط غلظهت وریکونهازول در

نفر در استان مازندران 84 ،درصد از این کاعمت دارای

بمااران مسن ،بمش تهر از بماهاران کهوان الهس از تزریهق

ننوتایههآ هاوزایگههوت ،CYP2C19*1/CYP2C19*1

داخ وریهدی یها خهوراکی گهزارش شهد  .)39بنهابراین

فنوتایآ  EMو  2/0درصد با فنوتایآ هتروزایگوت PM

تنظمم دوز بر اساس سن و کنس به منظهور درمهان بممنهه

گهههزارش شهههد انهههد  )27نشهههان داد شهههد اسهههت کهههه

ضروری به نظر میرسد

ضههعم

هاوزایگوت  EMنقش کمتری در متابولمسم وریکونهازول

از دیگهههر فاکتورههههای مهههوثر در فارماکوکنتمهههک

نسبت به هتروزایگوت  EMو  PMدارد مطالعات بالمنی

وریکونازول ،مواد غذایی و تداخالت دارویی میباشند

نشان است که در  ،PMsغلظت وریکونازول )4 (AUCτ

مواد غذایی مصرف شد میتواند تا حدی نقش القایی و

برابر با تر از نوع وحشهی آن )Extensive Metabolizers

یهها ممههاری در آنههزیمهههای سههمتوکروم  P450مسههئول در

است از آنکاکه وریکونازول عادتاً توسهط متابولمسهم

متابولمسم وریکونازول در بمااران مختل

داشهته باشهد )32

حذف میشود ،ایهن احتاهال وکهود دارد کهه کلمهرانس

در مطالعهههای نشههان داد شههد کههه تجههویز دوز تکههراری

متابولمهک اشهباع )،(saturation of metabolic clearance

وریکونازول بها وعهد ههای غهذایی الرچهرب بها کهاهش

علههت غمههر خطههی بههودن فارماکوکنتمههک وریکونههازول

مقههادیر ممههانگمن  CMAXو  AUCτهاههرا بههود اسههت

باشهد  )20 ،28 ،20سههن و کهنس بهههعنهوان دیگههر عوامه

بنابراین تجویز دوز خوراکی 1 ،ساعت قب یها  1سهاعت

دخم در فارماکوکنتمهک دارو مطهرح اسهت مطالعهات

بعههد از غههذا توصههمه مههیشههود  )39،0غلظههت الالسههاایی

532
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خطی و کلمرانس ،سریعتر است ،در نتمجه بهرای رسهمدن

مروری

حمید بدلی و همکاران

داروهههایی از کالههه فنوبههاربمتول ،ریفههامپمن ،ریفههابوتمن،

مبتال به اختالل کبدی متوسط  Child-Pughکالس ،)B

فنههیتههوچمن و کاربامههازوالمن کههاهش مههییابههد ،زیههرا ایههن

با توکه به دوز نگمدارند  499مملی گرم دو بار در روز،

داروها کلمرانس کبدی وریکونازول را افزایش میدهند

در مدت یک روز ،مشابه بود ،به دنبال آن یهک کهاهش

هههمچنههمن در اثههر مصههرف داروهههایی مثهه امپههرازول،

دوز نگمدارند  199مملیگهرم دو بهار در روز بهه مهدت

سایاتمدین ،اریترومایسمن و ایندیناویر ،غلظت الالسهاایی

 2-7روز ،با دوز نگمدارند  299مملهیگهرم دو بهار در روز

وریکونازول افزایش مییابد  )33بنابراین تجویز هازمان

در افراد با عالکرد طبمعی کبد مقایسه شد وریکونهازول

با این عوام منع مصرف دارد بهروز اخهتال ت بمنهایی،

حاللمت آبی محهدود دارد ،فرمو سهمون وریهدی آن بها

عصبی ،آنسفالوالاتی ،عهوارض قلبهی و الوسهتی از کالهه

اسهههتفاد از )SBECD sulfobutylether-β-cyclodextrin

سههندرم اسههتمون کانسههون ،نکههروزیس االمههدرمی سههای و

آماد میشهود مطالعهات نشهان داد تجاهع  SBECDدر

اریتم مولتی فرم از اثرات سای افزایش غلظت الالساایی

بمااران مبتال به اختالل قاب توکهه کلمهه  09مملهیلمتهر/

وریکونازول در بمااران دریافتکنند دارو گزارش شد

دقمقه ≥ کلمرانس کراتمنمن) وکود دارد )34

است عوارض کانبی کدی ،از کاله هپاتمت و نارسهایی
کبدی بر آسا ،گزارش شد است  )39بنابراین نظهارت
بر آنزیمهای کبدی در طهی درمهان ضهروری مهیباشهد
انتظار میرود ننوتمآ  CYP2C19و یها تجهویز هازمهان
داروهایی که فعالمت  CYP2C19یا  CYP3A4را تحهت
تاثمر قرارمیدهند ،برغلظت الالساایی وریکونازول اثرگهذار
باشند  )20،23کدول شاار  ،1بهطور مختصر تهداخالت
برخی داروها را با وریکونازول در مقایسهه بها فلوکونهازول،
ایتراکونازول و السوکونازول نشان داد است

نقش بمااری های کبهدی و کلمهوی در فارماکوکنتمهک

جدول شماره :1تداخالت برخی داروها با وریکونازول در مقایسه با
فلوکونازول ،ایتراکونازول و السوکونازول
FLU
↑

ITZ
↑

VCZ
↑

POS
↑

↑

↑↑

↑↑

↑↑

تاکرولماوس

↑

↑

↑↑

↑↑

آنتاگونمست های کانال کلسمم

↑

↑

↑

↑

کمنمدین

↑

↑

↑

↑

سمکلوسپورین
سمرولماوس

ترانس رتمنوچمک اسمد

↑

?

?

?

بوسولفان

no

↑

↑

?

ممدازو م

↑

↑

↑

↑

سماواستاتمن

↑

↑↑

↑↑

↑↑

ریفامپمن

↓Flu

↓↓Itz

↓↓↓ Voz

↓ Pos

فنی توچمن

↑

↑

↑↑

↑

امپرازول

no

↓Itz

↑

↓Pos

 :FLUفلوکونازول :ITZ ،ایتراکونازول :VCZ ،وریکونازول :POS ،السوکونازول

وریکونازول
فارماکوکنتمههک وریکونههازول در بماههاران مبههتال بههه

 2فارماکودیناممک

کبدی و نارسایی کلمهوی اثهرات بماهاری

فارماکودیناممههک مطالعههه تههاثمرات فمزیولونیههک

در فارماکوکنتمههک) مههورد مطالعههه قههرار گرفتههه اسههت

داروها بر بدن و سایر ممکروارگانمسمها است عهالو بهر

تجویز دوز خوراکی منفرد وریکونازول  299مملیگرم)

این ،ساز و کار اثهر داروهها و تهاثمر غلظهت دارو بهر اثهر

Child-Pugh

دارو ،از مباحث مورد بحث در فارماکودیناممهک اسهت

درکات مختل

در بمااران مبتال به نارسایی کبدی خفم

کالس  )Aو یا متوسط  Child-Pughکالس )Bمنجر به

در واقههع فارماکودیناممههک ارتبههاط بههمن مواکمههه دارو،

مقههدار  3/2برابههر بهها تر  AUCτدر مقایسههه بهها افههراد بهها

المامههد ،بررسههی اثههر ضههد ممکروبههی دارو در رابطههه بهها

عالکرد طبمعی کبد میشود )39

ممارکنندگی یا کشندگی آن ،ممزان کشندگی در طهول

در مهههورد بماهههاران بههها نارسهههایی شهههدید کبهههدی

زمههان ،مههدت زمههان اثههرات ضههد ممکروبههی و سههرعت

) Child-Pughکالس  ،)Cاطالعاتی در دست نمست در

گسترش کمشهای مقاوم را مورد بررسی قرار میدههد
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داروی وریکونازول به طرز چشاگمری الهس از مصهرف

یک مطالعه با دوز خهوراکی تکهراری AUCτ ،در افهراد

اثر ضد قهارچ

ویهگیها بر اساس دوز و تجهویز دارو در حهال افهزایش

استفاد میشود گسترد تهرین مطالعهه فارماکودیناممهک

است ارتباط فارماکوکنتمهک و فارماکودیناممهک بهرای

داروهههای ضههد قههارچی بههر روی فلوکونههازول صههورت

تعری

دوز مناسب ضد ممکروبی و المشبمنهی اثربخشهی

گرفته اسهت  )30داد ههای فارماکودیناممهک داروههای

درمان ضد قهارچی مفمهد مهیباشهد  Andesو هاکهاران

ضد قارچی قدیای و کدید در حهال گهرد آوری اسهت

در بررسههی الههارامتر فارماکوکنتمههک /فارماکودیناممههک

هاانند آنتی بموتمک ها در عفونت های آنتهی باکتریهال،

وریکونازول نشان دادند که اگهر  MIC/AUC24داروی

المش بمنی اثرات کلمنمکی داروهای ضد قارچی بر اساس

آزاد در محدود  29باشد ،دوز خوراکی  299مملیگهرم

الارامترهههای فارماکودینههاممکی در درمههان بممنههه مههوثر

دو بار در روز میتواند برای درمان عفونتهای ناشهی از

خواهد بود در شرایط  ، in vitroدر بمشتر موارد تنما از

کاندیدا آلبمکنس در مدل موشی بها MICبرابهر بها 9/20

یک الارامتر واحد فارماکودیناممک MIC ،دارو ،استفاد

ممکروگرم /مملی لمتر موفقمت آممز باشهد  )30ههمچنهمن

مههیشههود روش اسههتاندارد ممکههرو و ماکرودایلوشههن

 Nailorو هاکههاران نشههان دادنههد کههه در تههری آزولههها

) (CLSI M38-Aبرای بررسی حساسمت دارویی قارچها

نسبت  AUC/MICدر محدود  20یا بمشتر میتواند اثر

در سالههای اخمهر گسهترش یافتهه اسهت  )30اطالعهات

خوبی علمه کاندیدیازیس تماکای داشهته باشهد  )49اثهر

کاعآوری شهد از حساسهمت داروههای ضهدقارچی در

وریکونازول در شرایط  in vitroبر روی  4ایزولهه کلمنمکهی

شرایط  in vitroدارای محدودیت میباشهد ،زیهرا MIC

آسپرنیلوس فوممگاتوس با  MICدر محهدود  9/120تها

تنما یک نقطه در زمان را فراهم مهیکنهد ،در حهالی کهه

 2 μg/mlدر یهک مهوش نوتروالنمهک بها آسهپرنیلوزیس

انههداز گمههری اثههر اسههتاتمک ضههد ممکروبههی بهههصههورت

منتشههر بررسههی شههد سههه ایزولههه از  4ایزولهههه دارای

شهههد اسهههت از دیگهههر الارامترههههای

کمههههشهههههای  M220 ،TR/L98Hو  G54Wبودنههههد

فارماکودیناممک ،اثر الس از مصرف داروی ضد قارچی

وریکونازول به صورت خوراکی ،یک بهار در روز و بهه

زمان -کشندگی و  PAFEsبرای توصم

متوسهههط تعریههه

 )Post-Antifungal Effectیا  PAFEمیباشهد

PAFE

مدت دو هفتهه تجهویز شهد دوز خهوراکی تجهویز شهد

به سرکوب مداوم و کلوگمری از رشهد مجهدد قهارچ در

 19-89مملیگرم/کملوگرم وزن بدن بود در این مطالعه،

نتمجهی مواکمهی کوتا مدت بعد از حذف داروی ضد

یک نتمجه بمتری در ناحمهه زیهر منحنهی زمهان– غلظهت

قارچی اشار دارد آگهاهی از ایهن الهارامتر مهیتوانهد در

بمشتر از  24سهاعت ،در حالهت الایهدار )steady-state

تجویز دوز درمانی مهوثر ،مفمهد باشهد  3 )38،37ارتبهاط

نسبت به  MICدید شد  )AUC/MIC ratioههمچنهمن

بمن فارماکوکنتمک و فارماکودیناممک فارماکودیناممک

نسهههبت  AUCبهههرای دارو بههها غلظهههت آزاد بهههر MIC

به طهور خالصهه اثهر دارو بهر بهدن اسهت ،در حهالی کهه

یههک رابطههه واضههح بهها اثههر بخشههی درمههان نشههان داد

فارماکوکنتمک ،تاثمر بهدن بهر دارو را بررسهی مهیکنهد

) )41 (24h f AUC/MIC ratioدر مطالعههات انجههام

ارتباط فارماکوکنتمک و فارماکودیناممک اطالعهاتی در

شهههد در ایهههن زممنهههه ،الارامترههههای فارماکوکنتمهههک

مههورد رابطهههی بههمن دارو و حساسههمت آن در ،in vitro

فارماکودیناممههک وریکونههازول شناسههایی شههد انههد ایههن

دوز ،غلظت دارو در بهدن و اثهرات ضهد ممکروبهی و یها

الارامترها برای داروههای در یهک گهرو  ،مشهابه هسهتند

سمزایی آن فراهم مهیکنهد ایهن متغمرهها بهرای عوامه

غلظت الالساایی وریکونازول از کالهه عوامه مهوثر در

آنتیباکتریال بهه خهوبی شهناخته شهد امها ویهگهیههای

فارماکوکنتمک آن میباشد که خود ،تحهت اثهر عوامه

فارماکوکنتمههک /فارماکودیناممههک بههرای عوامهه ضههد

گوناگون از کاله سن ،کنس ،وزن ،اختال ت کبدی و
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در داروی آزاد برای هاه ایزولههای با حساسمت مختل

 بسمار متغمر است بمتهرین راCYP2C19 ننوتمآ آنزیم

 تجربمهات بهالمنی و،به وریکونازول مشابه است در واقع

 بررسهی الهارامتر،برای المشبمنی اثر درمانی وریکونهازول

مطالعات اخمر نتهایج بهه دسهت آمهد را تایمهد مهیکنهد

 فارماکودیناممک مهیباشهد کهه بررسهی/فارماکوکنتمک

مطالعات بالمنی در تایمد و اعتبار بخشمدن بمشتر رویکرد

 بسمار کاککنند است به علهتAUC24/MIC نسبت

 فارماکودیناممک مفمد خواهد بود/فارماکوکنتمک

AUC24/MIC  نسهبت،فارماکوکنتمک غمرخطی وریکونازول
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