
 پیرفنکس 

 پیرفنیدون

 میلی گرمی  200قرص 

 هر قرص روکش دار حاوی: 

 میلی گرم 200................. پیرفنیدون

 بعنوان ماده جانبی ...... ............  الکتوز

 اطالعات درمانی 

 موارد مصرف: 

 ( استفاده می شود.IPFروز ریوی ایدیوپاتیک )بفیپیرفنیدون برای درمان 

 فارماکولوژیک:اطالعات  

 ایمنی بدن : سرکوب کننده دسته دارویی

ATC Code :L04AX05 

 مقدار و طریقه مصرف: 

میلی گرم در روز( بعد از غذا می باشد. افزایش آهسته   600بار در روز )  3میلی گرم    200دوز ابتدایی درمان برای افراد بزرگسال  

 پزشک معالج.  میلیگرم در روز( تحت نظارت 1800) بار در روز 3میلی گرم  600دوز دارو به 

 پیشنهادات برای تنظیم دوز دارو:

 درمان را شروع نمائید.   روز(میلی گرم در  600بار ) 3قرص روزانه   میلی گرم 200ز وبا د

 میلی گرم افزایش دهید.  200هفته آهسته دوز دارو  را  2بعد از گذشت 

 میلی گرم در روز( مطلوب خواهد بود.  1800)بار  3میلیگرم روزانه  600رسیدن به دوز 

 

 موارد منع مصرف: 

 ش های حساسیت زا به ماده اولیه و یا هر یک از اجزای دارو.واکن •

 سابقه آنژیوادم با مصرف پیرفنیدون •

 استفاده همزمان از فلووکسامین به همراه پیرفنیدون  •

   ESLDمشکل حاد کبدی و یا  •

 میلی لیتر در دقیقه( و یا مشکل حاد کلیوی که احتیاج به دیالیز دارد.   30کمتر از  کراتین  مشکالت کلیوی )کلیرانس  •

 



 موارد احتیاط: 

 در صورت سابقه مشکالت کبدی •

( در بیمارانی که با پیرفنیدون درمان شده اند گزارش شده است. گاها  ULNباالتر از حد نرمال ) AST >3و   ALTافزایش 

و بیلیروبین(   ALT ،ASTبین است. گزارش های تست کبدی )رو ین شرایط به همراه باال رفتن همزمان مجموع سرم بیلیا

 ماه یک بار انجام شوند.  3ماه اول درمان و سپس هر  6باید قبل از شروع درمان با پیرفنیدون و ماهیانه برای 

در صورت بروز افزایش سطح آمینوترنسفراز کبدی دوز پیرفنیدون باید تصحیح شده و یا درمان با پیرفنیدون قطع گردد.   •

 روبین در زمان درمان، اینگونه تغییرات الزم است. و یا بیلی  ASTو   ALTدر بیماران با افزایش سطح 

 AST/ALTدر صورت افزایش سطح  •

 و بروز راش جلدی حساسیت به نوردر صورت بروز واکنش های  •

 در صورت سابقه آنژیوادم •

 درصورت بروز سرگیجه، خستگی و یا کاهش وزن •

 در صورت سابقه حساسیت به الکتوز  •

 

 تداخالت دارویی:

  CYP2C19و     CYP2C9ها مثل  CYPطریق سایر   و مقدار کمی از  CYP1A2درصد از پیرفنیدون از طریق    80تا    70حدودا

 متابولیز می شوند.  CYP2E1و 

 در هنگام درمان با پیرفنیدون از مصرف گریپ فروت خودداری نمایید. 

 مصرف همزمان پیرفنیدون با فلوکستین ممنوع می باشد. 

میلی گرم باعث کاهش سطح خونی پیرفنیدون می شوند بنابراین بهتر   750مصرف همزمان پیرفنیدون و سیپروفلوکسازین  

 میلی گرم استفاده نمائید.  250و یا  500میلیگرم از دوز  750بجای دوز است 

 

 استفاده همزمان دارو و سیگار:

 نی دارو می شود. استفاده همزمان از سیگار و پیرفنیدون باعث کاهش غلظت خو

 

 مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی:

 بارداری:

 اطالعات کافی از مصرف پیرفنیدون در خانم های باردار موجود نمی باشد. 

 بهتر است پیرفنیدون در دوران بارداری مصرف نگردد، چنانچه ملزم به استفاده از آن بودید با پزشک خود مشورت نمائید.

 شیردهی:  

دارو در شیر انسان هنوز مشخص نیست. اطالعات فارماکوکینتیک در حیوانات حاکی از ترشح پیرفنیدون در شیر و  ترشح 

 احتمال تجمع پیرفنیدون و متابولیت های آن در شیر می باشد. 

مان با  ود شیردهی برای نوزاد در مقایسه با سود دردامه درمان مادر با پیرفنیدون و سدهی و اتصمیم در رابطه قطع شیر

 ارزیابی است که توسط پزشک معالج گرفته می شود.  پیرفنیدون برای مادر از تصمیمات الزم برای

 



 

 عوارض جانبی:

بیمار در مطالعات    170داوطلب و بیمار ارزیابی شده است. بیش از    1650ایمنی پیرفنیدون در مطالعات بالینی بالغ بر  

 سال مورد ارزیابی قرار گرفته اند.  10تا  5بالینی بیش از 

 ز :میلی گرم در مقایسه با دارونما، عبارتند ا 2403ترین عوارض جانبی گزار شده با پیرفنیدون در دوز بیش

( با32.4تهوع  با  26.2%( راش پوستی )12.2% در مقایسه  اسهال )7.7% در مقایسه  با  %18.8(  %( 14.4% در مقایسه 

%( 3.5% در مقایسه با  11.4%( انورکسی )0.5% درمقایسه با  16.1%( دیسپپسی )10.4% درمقایسه با  18.5خستگی )

 %(. 1.1% در مقایسه با 9.3نور ) %( و واکنش های حساسیت به7.7% در مقایسه با 10.1سردرد )

 

 مسمومیت: 

 در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد دارو بیمار بایستی به بیمارستان منتقل شده و به صورت دقیق تحت نظارت قرار بگیرد. 

 

 شرایط نگهداری دارو:

 درجه سانتیگراد نگهداری شود. 25در دمای زیر 

 

 بسته بندی: 

 عدد قرص خوراکی می باشد.  10لیستر و هر بلیستر حاوی ب 3مقوایی حاوی هر بسته جعبه 

 


