
 INTRODUCTION — 

 هَلتیپل اعکلزٍسیظ((MS ثیوبری التْبثی ٍ ػصجی عیغتن ػصجی هزکشی ثب  یک
 .اعتٍ خَاًبى ٍاعؽِ ایوٌی اعت کِ ػبهل اصلی ًبتَاًی زر ثشرگغبالى 

ؼیف ٍعیؼی اس هؾکالت ػالهتی هوکي اعت زر ثیوبراى هجتال ثِ ام اط رخ زّس  .
ؼَر فشایٌسُ کِ ثِ اذتالل ػولکزز ؽٌبذتی، افغززگی، ذغتگی ٍ اذتالل زر راُ رفتي 

اعپبعتیغیتی، لزسػ، تؾٌح، اذتالل ػولکزز  . ای ثب پیؾزفت ثیوبری رایح اعت
 .را پیچیسُ کٌسثیوبری اعفٌکتز، ٍ اذتالل ػولکزز خٌغی ًیش هوکي اعت 







 



DISEASE-MODIFYING THERAPY — 
 

 ُخولِاس ایوٌی ، تؼسازی اس ػَاهل تؼسیل کٌٌس: 
 ثتب،ایٌتزفزٍى 
  ،گالتیزاهز اعتبت 
  ،ًبتبلیشٍهبة، آلوتَسٍهبة، اٍکزلیشٍهبة 
 ٍ هیجبؽٌس... فیٌگَلیوَز ٍ زی هتیل فَهبرات، تزی فلًََهبیس. 



Interferon beta-1a: 
 

Brand Names: 

• Avonex; 

• Rebif 
 





 عمل مکانیسم: 

 ضد التهابی را در مغز متعادل می کند و تعداد سلول های التهابی را و اینترفرون بتا بیان عوامل پیش التهابی

به طور کلی، درمان با اینترفرون بتا منجر به کاهش . که از سد خونی مغزی عبور می کنند، کاهش می دهد

را کاهش می دهد که  Th17شرایط آزمایشگاهی، اینترفرون بتا تولید سلول های در . التهاب نورون می شود

 .نقش دارند MSهستند که اعتقاد بر این است که در پاتوفیزیولوژی  Tزیرمجموعه ای از لنفوسیت های 



 انواعinf  تولیدی در ایران: 

 اکتووکس 

 سینووکس 

 رسیژن 

اکتوریف 



Brand Names: IRAN 

 اکتَریف 

 

 عیٌٍَکظ(cinnovex) 
ُآ ًَتزکیت1-ایٌتزفزٍى ثتب: هبزُ هَثز 

 
آًٍٍکظ : ًبم ّبی ؽزکتی زیگز(Avonex)،  اکتٍَکظ(Actovex) 

  

 رعیضى(Recigen) 

 

ُآ ًَتزکیت1-ایٌتزفزٍى ثتب: هبزُ هَثز 
 
رثیف : ًبم ّبی ؽزکتی زیگز(Rebif) 









ثشرگغبالى: همسار هصزف 
IM (Avonex): :30  ّفتِ اعتفبزُ هیؾَزهیکزٍگزم یک ثبر زر. 
   هیکزٍگزم  7.5ثزای کبّؼ ػالئن ؽجِ آًفَالًشا، هوکي اعت زٍس یک ثبر زر ّفتِ را ثب

ّفتِ ّبی )هیکزٍگزم یک ثبر زر ّفتِ  7.5عپظ زٍس را ثب افشایؼ کٌین، ؽزٍع ( 1ّفتِ )
 .زّینافشایؼ ( هیکزٍگزم یک ثبر زر ّفتِ 30)تب زٍس تَصیِ ؽسُ ( 4تب  2
 ام اط ػَزکٌٌسُ پیؾزًٍسُ یب ام اط پیؾزًٍسُ ثبًَیِ ثب اذتالل ػولکزز ػصجی ػَزکٌٌسُ، زر

 .هیکزٍگزم یک ثبر زر ّفتِ زر ًظز گزفتِ ؽَز 60هوکي اعت افشایؼ تب 
 
 
SubQ (Rebif):   زٍسّب ثبیس . ثبر زر ّفتِ اعت 3هیکزٍگزم  44یب  22ّسف زٍس

 ؽًَسعبػت اس ّن خسا  48حسالل 



 
اٍلیي تشریك ثبیس تحت ًظبرت یک هترصص هزالجت ّبی ثْساؽتی اًدبم ؽَز. 
Avonex: IM.  تؼَیط هحل تشریك ؛ 
 زر ًبحیِ ای کِ پَعت تحزیک ؽسُ، لزهش، کجَز، سذن یب ػفًَی ؽسُ اعت، تشریك ًکٌیس  .

 .  زٍ عبػت پظ اس تشریك، هحل را اس ًظز لزهشی، تَرم یب حغبعیت ثزرعی کٌیس
 
Rebif: SubQ  ثِ ػٌَاى هثبل، زٍؽٌجِ، )رٍس زر ّفتِ  3را زر سهبى هؾرصی اس رٍس زر

 48زٍسّب ثبیس حسالل . ، تزخیحبً زر اٍاذز ثؼس اس ظْز یب ػصز اخزا کٌیس(چْبرؽٌجِ، خوؼِ
زر ًبحیِ ای کِ پَعت تحزیک ؽسُ، تشریك؛ٍ چزذؼ هحل . عبػت فبصلِ زاؽتِ ثبؽٌس

 .لزهش، کجَز یب سذن اعت تشریك ًکٌیس



 Adverse Reactions  
 اعتٍ ثزٍس ٍاکٌؼ ّب ثِ ؼَر کلی ثیي هحصَالت هؾبثِ ؼیف. 

 
  تب % 18)، افغززگی %(41تب % 33)، ذغتگی %(70تب % 58)عززرز : ػصجی هزکشیعیغتن

 %(.14)، عزگیدِ %(19)، لزس %(23)، زرز %(25
(22تب % 8)، زرز ؽکن %(23)تَْع : زعتگبُ گَارػ% 
(17)ػفًَت ازراری : زعتگبُ تٌبعلی% 
(٪12تب  ٪11)، لٌفبزًَپبتی (٪36تب  ٪28)لکَپٌی : ّوبتَلَصیک ٍ اًکَلَصیک 
افشایؼ : کجسیALT  افشایؼ %(27تب % 20)عزم ،AST  (17تب % 10)عزم% 
(92تب % 3)ٍاکٌؼ هحل تشریك : هَظؼی% 
زرز %(24)، ظؼف %(25تب % 23)، کوززرز %(29تب % 25)هیبلضی : ػصجی ػعالًی ٍ اعکلتی ،

 %(.13تب % 6)، عفتی %(15تب % 10)اعکلتی 
(٪13تب  ٪7)اذتالل ثیٌبیی : چؾوی 
ػفًَت زعتگبُ تٌفغی فَلبًی %(14)، عیٌَسیت %(59تب % 49)ػالئن ؽجِ آًفَالًشا : تٌفغی ،

(14.)% 
ِ(28تب % 20)تت : هتفزل% 



موارد منع مصرف 

 یا هر جزء ( فقط فرمول های حاوی آلبومین)حساسیت به اینترفرون بتا طبیعی یا نوترکیب، آلبومین انسانی

 دیگر فرموالسیون

با این حال، به دلیل شباهت ها در ساختار . مستندات واکنش متقابل آلرژی زا برای اینترفرون ها محدود است

 .یا اقدامات دارویی، امکان حساسیت متقاطع را نمی توان با قطعیت رد کرد/شیمیایی و

 

 Rebif: بارداری؛ بیماری کبدی جبران نشده 



تساذالت زارٍیی 
 
ایٌتزفزٍى ّب هوکي اعت هتبثَلیغن هؾتمبت تئَفیلیي را : هؾتمبت تئَفیلیي

 .  زیفیلیي :اعتثٌبّب. کبّؼ زٌّس
عوی سیسٍٍزیي را افشایؼ /ایٌتزفزٍى ّب هوکي اعت اثز ًبهؽلَة: سیسٍٍزیي

 .  ایٌتزفزٍى ّب هوکي اعت هتبثَلیغن سیسٍٍزیي را کبّؼ زٌّس. زٌّس







Administration 
  

 ثزای هسیزیتSubQ.  اٍلیي تشریك ثبیس تحت ًظبرت یک هترصص هزالجت ّبی ثْساؽتی
زٍس هحلَل ثبسعبسی ؽسُ را اس ٍیبل زاذل یک عزًگ اعتزیل هدْش ثِ عَسى  . اًدبم ؽَز

.  ارائِ ؽسُ زر ثغتِ ثٌسی عبسًسُ ذبرج کٌیس ٍ هحلَل را ثِ صَرت سیز خلسی تشریك کٌیس
پظ اس ایٌکِ ارائِ زٌّسُ هزالجت ّبی ثْساؽتی تٌظین ػوك ٍ تکٌیک تشریك هٌبعت را اًتربة  

ثب عزًگ ّبی آهبزُ ؽسُ   Betaconnectکزز، هی تَاى اس ذَز تشریك کٌٌسُ 
Betaseron اعتفبزُ کزز . 

 
 ایٌچی اؼزاف  2ثِ خش ًبحیِ )هحل ّبی ذَز تشریك ؽبهل عؽح ذبرخی ثبسٍّب، ؽکن

اگز ثیوبر ذیلی الغز اعت، فمػ اس راى یب عؽح ثیزًٍی ثبسٍّب . ، ثبعي ٍ راى ّب اعت(ًبف
زر ًبحیِ ای کِ پَعت کجَز، ػفًَی یب . را ثچزذبًیس SubQهحل تشریك . اعتفبزُ کٌیس

اگز یک زٍس فزاهَػ ؽس، ثِ  . ثیوبر ثبیس ثِ ذَثی ّیسراتِ ؽَز. ؽکغتِ اعت تشریك ًکٌیس
 .عبػت 48زٍسّبی ثؼسی ّز . رٍس هتَالی تدَیش ًکٌیس 2زر . هحط یبزآٍری تدَیش ؽَز



ٍاکٌؼ ّبی ًبهؽلَة 
> 10:% 
(11تب % 9)، زرز لفغِ عیٌِ %(15تب % 12)ازم هحیؽی : للجی ػزٍلی% 
هیبعتٌی %(50تب % 40)، ّیپزتًَی %(51تب % 42)، زرز %(57تب % 50)عززرز : عیغتن ػصجی هزکشی ،

 %(21تب % 17)، آتبکغی %(24تب % 21)ثی ذَاثی %(. 24)، عزگیدِ %(25تب % 21)، لزس %(46)
(.12تب % 10)، ثیوبری پَعتی %(24تب % 21)ثثَرات پَعتی : زرهبتَلَصیک% 
عَء ّبظوِ %(19تب % 16)، زرز ؽکن %(19)، اعْبل %(20)، یجَعت %(27)تَْع : زعتگبُ گَارػ ،

(14.)% 
(٪11تب  ٪9)، ذًَزیشی رحن (٪13تب  ٪11)فَریت ازرار : ازراری تٌبعلی 
(.٪14تب  ٪13)، ًَتزٍپٌی (٪18تب  ٪13)، لکَپٌی (٪88تب  ٪86)لٌفَعیتَپٌی : ّوبتَلَصیک ٍ اًکَلَصیک 
تب  ٪4]، ًکزٍس ثبفتی [٪18]، زرز [٪53]؛ اس خولِ التْبة ٪85تب  ٪78)ٍاکٌؼ هحل تشریك : هَظؼی

 [(٪2]، خزم ثبلیوبًسُ [ ٪3تب  ٪2]، تَرم [٪4]، ٍاکٌؼ حغبعیتی [5٪
(.27تب % 23)، هیبلضی %(31)، آرتزالضی %(61تب % 53)ظؼف : ػصجی ػعالًی ٍ اعکلتی% 
(.٪60تب  ٪57زر ؼَل زٍرُ زرهبى کبّؼ هی یبثس؛ )ػالئن ؽجیِ آًفَالًشا : تٌفغی 
ِ(36تب % 31)تت : هتفزل% 



هَارز هٌغ هصزف 
 یب ّز خشء اس ( اًغبًی)عبثمِ حغبعیت هفزغ ثِ ایٌتزفزٍى ؼجیؼی یب ًَتزکیت ثتب، آلجَهیي

 .فزهَالعیَى
ثب ایي حبل، ثِ زلیل . هغتٌسات ٍاکٌؼ هتمبثل آلزصی سا ثزای ایٌتزفزٍى ّب هحسٍز اعت

یب الساهبت زارٍیی، اهکبى حغبعیت هتمبؼغ را ًوی تَاى ثب /ؽجبّت ّب زر عبذتبر ؽیویبیی ٍ
 .  لؽؼیت رز کزز

  یب افکبر /؛ افغززگی ؽسیس فؼلی ٍ(ثتبعزٍى، اکغتبٍیب)ثبرزاری، ثیوبری کجسی خجزاى ًبپذیز
 (Extavia)ذَزکؾی 



تساذالت زارٍیی 
ایٌتزفزٍى ّب هوکي اعت هتبثَلیغن هؾتمبت تئَفیلیي را کبّؼ زٌّس: هؾتمبت تئَفیلیي  .

 .  زیفیلیي :اعتثٌبّب
ایٌتزفزٍى . عوی سیسٍٍزیي را افشایؼ زٌّس/ایٌتزفزٍى ّب هوکي اعت اثز ًبهؽلَة: سیسٍٍزیي

 .ّب هوکي اعت هتبثَلیغن سیسٍٍزیي را کبّؼ زٌّس



 ارزیابی آزمایشگاهی قبل از شروع اینترفرون ها: 

 

 

CBC DIFF :     

 در صورتHB>9  وPLT>75000  وANC>1500  وWBC>3000  وLYM>1000 بالمانع است 

 

 

LFT :  

مشاوره ی گوارش باید انجام گردد 

 در صورتی که آنزیم های کبدیALT  وAST : 

1  برابر  2.5تاULM  شد= >DOSE MANAGEMENT 

2.5  برابر  5تاULM  میتوان به طور موقت قطع شود یا کاهش دوز داده شود< =شد 

5  برابر  20تاULM  موقت قطع شود اگر بعد از شروع دوباره با این مقدار رسید باید به طور < =شد

 دائم قظع گردد

 برابر  20باالیULM قظع دائمی< =شد 



 بیلیروبین  : 

 مشکلی ندارد *       2.5افزایش تا 

 و یا عالئم و زردی باید دائم قطع شود  2.5در صورت افزایش بیشتر از 

 

 

 

 

TFT  :در صورت داشتن عالئم بیماری تیرویید یا سابقه بیماری تیروئید چک شود 

 



 مانیتورینگ حین درمان: 

 

 عوارض  : 

1- INJECTION SITE REACTION 

 در صورت عوارضmild  مثل اریتم و ایندوراسیون مشکلی ندارد 

در صورت عوارض ماژور مثل نکروز پوست قظع دائم شد 

 

2-  لیپوآتروفی در محل تزریق 

 جهت کاهش این عارضه چرخش محل تزریق و کمپپرس سرد توصیه میشود 

 در صورتsevere   قطع دائم( ایجاد در سه محل ) بودن 

 

3-flu like syndrm 

 است برای کاهش مصرف .... به صورت تب و میالژی و سردرد و NSAID   ساعت  6—4قبل و هر

 توصیه میشود



 ًظبرت ثز پبعد ثِ زرهبى- 
 پبعد ثِ زرهبى اصالح کٌٌسُ ثیوبری را هی تَاى ثب پیگیزی ثبلیٌی ثب تَخِ زلیك ثِ تظبّزات

ٍ ؽزٍع یب پیؾزفت ًبتَاًی پبیسار ( ػَز)احتوبلی فؼبلیت ثیوبری ام اط اس خولِ حوالت حبز 
ثبلیٌی را ثب هؽبلؼبت تصَیزثززاری ػصجی زٍرُ اؼالػبت ثغیبری اس پشؽکبى . ثزرعی کزز

پزٍتکل . هی کٌٌس تب ثز تَعؼِ ظبیؼبت ثسٍى ػالهت خسیس ًظبرت کٌٌستکویل (  MRI)ای 
 Expanded Disability)تزخیحی هب ارسیبثی ثیوبراى ثب همیبط ٍظؼیت ًبتَاًی گغتززُ 

Status Scale) هبُ ٍ  3ّزMRI  هبُ اعت 12هغش ّز. 



Glatiramer acetate: Drug information 
هکبًیغن ػول 
 گلَتبهیک -آالًیي، ال-ال. هرلَؼی اس پلیوزّبی تصبزفی اس چْبر اعیس آهیٌِ اعتگالتیزاهز

تیزٍسیي، هرلَغ حبصل اس ًظز آًتی صًی ؽجیِ پزٍتئیي پبیِ هیلیي اعت -لیشیي ٍ ال-اعیس، ال
 .  کِ خشء هْوی اس غالف هیلیي اػصبة اعت

 

Brand Names: 

Copaxone;  

Glatopa 







ٍاکٌؼ ّبی ًبهؽلَة 
 
 (٪13تب  ٪2)، زرز لفغِ عیٌِ (٪20تب  ٪3)اتغبع ػزٍق : ػزٍلیللجی 
(13)، اظؽزاة %(20)زرز : عیغتن ػصجی هزکشی% 
(٪15)، زیبفَرس (٪19تب  ٪2)ثثَرات پَعتی : زرهبتَلَصیک 
(15تب % 2)حبلت تَْع : زعتگبُ گَارػ% 
زرصس؛ پظ اس تشریك، اس خولِ  16تب  2)حغبعیت هفزغ فَری : حغبعیت هفزغ

 (یب کْیز/گزگزفتگی، زرز لفغِ عیٌِ، تپؼ للت، اظؽزاة، تٌگی ًفظ، اًمجبض گلَ ٍ
ایوًََلَصیک: 
(30)ػفًَت : ػفًَت% 
زرز (٪43تب  ٪22)، اریتن زر هحل تشریك (٪49تب  ٪2)التْبة زر هحل تشریك : هَظؼی ،

، تَزُ ثبلیوبًسُ زر (٪27تب  ٪6)، ذبرػ زر هحل تشریك (٪40تب  ٪10)زر هحل تشریك 
 (٪19تب  ٪1)، تَرم (٪27تب  ٪6)هحل تشریك 

(12)، کوززرز %(22)ظؼف : ػصجی ػعالًی ٍ اعکلتی% 
(.11)، ًبسٍفبرًضیت %(14تب % 3)، ػالئن ؽجِ آًفَالًشا %(14تب % 3)تٌگی ًفظ : تٌفغی% 





 هَلتیپل اعکلزٍسیظMS) ُػَزکٌٌس:) SubQ: 

ِهیلی گزم  40هیلی گزم زر هیلی لیتز ٍ  20فزهَالعیَى گالتیزاهز : تَخ
 .اعتزر هیلی لیتز 

 40هیلی گزم یک ثبر زر رٍس یب  20(: فزٍکؼ کٌٌسُ -ػَزکٌٌسُ)ام اط 
 عبػت 48ثبر زر ّفتِ ثب فبصلِ حسالل  3هیلی گزم 



SubQ:  ثزای تدَیشSubQ زر ثبسٍّب، ؽکن، ثبعي یب راى. 
 هحل ّبی تشریك را ثچزذبًیس تب احتوبالً ٍلَع لیپَآتزٍفی را ثِ حسالل ثزعبًیس .IV  را تدَیش

ثِ ػٌَاى هثبل زٍؽٌجِ، چْبرؽٌجِ، )رٍس ّز ّفتِ  3هیلی گزم را زر ّوبى  40زٍس . ًکٌیس
زلیمِ لجل اس تشریك  20اخبسُ زّیس عزًگ . عبػت تدَیش کٌیس 48حسالل ثب فبصلِ ( خوؼِ

 .لغوت ّبی اعتفبزُ ًؾسُ را زٍر ثزیشیس. زر زهبی اتبق ثوبًس



هَارز هٌغ هصزف 
حغبعیت ثِ گالتیزاهز اعتبت، هبًیتَل یب ّز خشء فزهَالعیَى 



 آزمایشات ارزیابی: 

به هیچ آزمایشی نیاز نیست 




