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  )٤( آموزشيپيام 

  "فروناينتر"

توانند عليه را در بدن كشف كردند كه با مقاوم ساختن سلول به حمله ويروسي، مي اينترفرونهايي به نام پژوهشگران انگليسي مولكول ١٩٥٧در سال 

، ويروس هاهاي ايمني طبيعي بدن حتي در غياب مقاومت مي بخشند و در واكنش هاي ويروسيعفونتها در برابر ها وارد عمل شوند. اينترفرونآن

  شركت دارند. 

سازي سلول كشنده طبيعي به ثر ضد ويروسي، ضد رشد و فعالاند كه برحسب اهاي انساني شناسايي شدهنوع متفاوت از اينترفرون ٣حداقل 

توليد  سيستم ايمنيهاي ها و ساير سلولها، فيبروبالستها، لنفوسيتها توسط لوكوسيتشوند. اين پروتئينهاي آلفا، بتا و گاما تقسيم بندي مياينترفرون

   .شوندمي

  كند؟اينترفرون بتا چگونه عمل مي

رسد ويروس دهد. به نظر ميهاي ويروسي است و توليد آن خبر از حمله ويروسي مياينترفرون بتا يكي از اولين خطوط دفاع بدن در مقابله با عفونت

حتي در بيماراني كه  هاتصور اين است كه رسيدن اينترفرون بتا به ريه .كنداز سيستم دفاعي بدن توليد اين پروتئين را سركوب ميكرونا براي فرار 

لتيپل اسكلروزيس) هم و(م MSاينترفرون بتا در درمان  .كندرا تقويت مي واكنش ضدويروسي سيستم ايمني، شان ضعيف استسيستم ايمني

امروزه  .كننداينترفرون هواپخش را به خوبي تحمل مي ،هاي تنفسيگويد مبتاليان به آسم و ديگر بيماريشركت مبدع اين درمان ميشود و استفاده مي

  .شوندشناخته مي(زيفرون)   B-١و بتا(رسيژن) A -١شوند كه به ترتيب اينترفرون بتااينترفرون بتا نوتركيب در دو ميزبان جانوري و باكتريايي توليد مي

 رسيژن 

داخل هر فيزيوجكت، يك سرنگ از پيش پر شده قرار دارد كه  باشد.يك گليكوپروتئين مي ،سيژنرزير جلدي است.  A -١نام تجاري اينترفرون بتارسيژن، 

  به شكل محلول بي رنگ، بدون كدورت و بدون ذره است. A -١بتاميكروگرم اينترفرون  ٤٤حاوي 
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 است؟ چگونه رسيژن داروي نگهداري شرايط

 شودنگهداري و از يخ زدگي محافظت  (در يخچال)   درجه سانتي گراد  ٨تا  ٢بايد در دماي  داروي رسيژن.  

 دارو در جعبه اصلي و دور از نور نگهداري شود.  

 از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خودداري شود. 

 دارو دور از دسترس اطفال نگهداري گردد. 

 موارد منع مصرف 

  .نبايد مصرف شود يا ساير اجزا تشكيل دهنده فرموالسيون داروي رسيژن A-١حساسيت به اينترفرون بتادر صورت 

 :جانبي عوارض

در  هر دارو به موازات اثرات درماني ممكن است باعث بروز بعضي عوارض ناخواسته نيز شود. اگرچه همه اين عوارض در يك فرد ديده نمي شود.

  پزشك مشورت نمائيد:صورت بروز عوارض زير با 

 .معموال در اثر مصرف اينترفرون بتا عالئم شبه آنفوالنزا بروز مي كند  

 اين عوارض معموال خفيف هستند و در شروع درمان شايع ترند و با ادامه  .اين عالئم شامل سردرد، تب، درد مفاصل و عضالت و لرز مي باشد

  .ض شديد و يا پايدار باشد بايد با پزشك تماس بگيريداگر هركدام از اين عوار. مصرف دارو، كمتر مي شوند

 اين واكنشها در طي درمان و با گذشت زمان  .قرمزي، تورم، تغيير رنگ محل، التهاب و درد :واكنش هاي محل تزريق شامل موارد زير مي باشد

  .ا تغيير ندهيدپس هيچگاه بدون مشورت با پزشك درمان را قطع نكرده يا ميزان دارو ر .كاهش پيدا مي كند

 دهيد ناشي از (در صورت بروز عالئم ناخوشايند ديگر كه احتمال مي .واكنش آلرژيك شديد يك اورژانس است و نياز به درمان فوري دارد

  مصرف دارو باشد، پزشك را مطلع سازيد).

  دارد؟ تداخل داروها كدام با رسيژن داروي همزمان مصرف

  .ها و فرآورده هاي گياهي و يا گياهان دارويي با پزشك يا داروساز خود مشورت نماييددر صورت مصرف ساير داروها، مكمل 

  زيفرون/بتافرون

 شبيه بسيار زيفرون / بتافرون . اين نوع اينترفرون يك غير گليكوپروتئين است.دارد قرار-B ١بتا هاي اينترفرون ي دسته در زيفرون / بتافرون

   .است نشده ثابت كودكان هنوز در دارو بودن اين ايمن و اثربخشي .باشد مي انسان بدن در شده اينترفرون توليد هاي پروتئين
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 : دارو نگهداري شرايط

 كنيد نگهداري) درجه 8 تا 2 دماي (يخچال در را زيفرون/ بتافرون . 

 صورت در حتي شدن، حل بعد از ساعت 3 عرض در بايد دارو . داريد نگه يخچال ساعت در 3 تا را دارو توانيد مي ، كردن مخلوط از بعد 

 . شود يخچال، مصرف در داري نگه

 داريد نگه درجه  25تا 2 دماي در را آن توانيد مي روز 33 براي نگهداري كنيد يخچال در را دارو توانيد نمي كه صورتي در . 

 از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خودداري شود. 

 بزند يخ نبايد دارو . 

 داريد نگه كودكان دسترس از دور را زيفرون / بتافرون . 

 : مصرف منع موارد

  . كنيد استفاده زيفرون / بتافرون از انساني نبايد آلبومين به حساسيت يا ، ديگر اينترفرون هر نوع يا و بتا اينترفرون نوع هر به حساسيت صورت در

 : جانبي عوارض

 مصرف شود. مي بهتر به تدريج و داشته وجود اول ماه چند در معموالً كه است از تزريقات بعد لرز و تب و عضالني درد ، عوارض شايعترين.١

شروع  منتظر و كنيد استفاده مسكن، تزريق از قبل حتماً(شود عالئم اين بروز كاهش سبب تواند مي تزريق از بعد قبل و ساعت يك تا نيم مسكن

 ) . نباشيد مسكن مصرف براي عوارض

 و خوني مشكالت و استفراغ، تهوع حالت ، آنفوالنزا شبه عاليم ، خستگي ، احساس پوست خارش ، ها چشم زردي : شامل كبدي مشكالت.٢

  علت بدون شدن كبود يا

 توانند مي ها واكنش اين : شديد آلرژيك هاي واكنش.٣

 التهاب ، بلع و تنفس مشكل: شامل عاليم . بيفتد اتفاق تزريق چندين از بعد حتي يا و اول تزريق از بعد است ممكن و بيفتند اتفاق سرعت به

 پوستي هاي ناهنجاري يا و خارش ، راش ، دهان و زبان

 هستند خطرناك و جديد عاليم اگر مخصوصاً ، دهيد اطالع خود پزشك به داشتيد را زير عاليم از كدام هر اگر ، خودكشي تفكر يا افسردگي.٤

 رفتار ، ) خوابي بي ( خواب مشكالت ، جديد يا شديد اضطراب جديد، يا شديد افسردگي ، مرگ يا خودكشي فكر: كنند مي نگران را شما يا

  .خلق و رفتار در ديگر غيرطبيعي تغييرات ، توهم ، خطرناك اعمال انجام انگيزه ، شدن عصباني يا پرخاشگرانه

  :مصرف شيوه

  .مقدار مصرف دارو را پزشك معين مي نمايد 

  خودداري نماييد ،وردهآيا كدورت از مصرف فر ات معلقتغيير رنگ، ذردر صورت مشاهده.  

  (براي مثال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) بصورت زير جلدي  ساعت از يكديگر  ٤٨تزريق اينترفرون، در سه روز مشخص در هفته با فاصله ي حداقل

 .انجام شود )ترجيحا در ساعات غروب(بهتر است ، تزريق در يك زمان مشخص .صورت مي گيرد

 تزريق از) روز٢ (ساعت ٤٨ بايد تزريق هر. كنيد تزريق يادآوري از بعد بالفاصله را دوز بعدي بايد كرديد، فراموش را دوز يك تزريق اگر 

 . نكنيد تزريق روز متوالي دو را اينترفرون وجه هيچ به باشد. داشته قبلي فاصله

 است مهميبسيار نكته فرونينترا تزريق بار هر در تزريق، محل تغيير .تزريق را تغيير دهيد بار هم محل مهم است كه تزريق چرخشي باشد و هر 

ي م تزريق، تحريك پوستي، قرمزي، خارش، كبودي، تورم و يا سفت شدن ناحيه تزريق درد در محلبروز عوارضي نظير كاهش  باعث امر اينزيرا 

 در تزريق از پس كه داده نشان تجربه لذا توصيه مي شود سابقه و محل هر تزريق را ثبت كنيد و دو بار پشت سر هم در يك محل تزريق نكنيد. دشو

 .نگيرد انجام تزريقي آن اطراف نواحي و نقطه آن در بعد روز١٤الي  ٧ تا است بهتر اي نقطه هر
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 يا و ديكن مي سفت هاي گره و توده وجود احساس آن لمس در و يا، كبودي، آلودگي عفونت ، زخم ، قرمزي كه محلي در دارو تزريق از 

  .كنيد اجتناب ،دارد درد

 در ناحيه مورد نظر استفاده كنيد و  كمپرس سرد جهت كاهش درد در محل تزريق مي توانيد قبل از تزريق حداكثر به مدت چند ثانيه از تجويز

 تزريق انجام از يخ بعد بسته يا سرد كمپرس از استفاده با تزريق محل كردن سردسپس محل را با پد الكي ضدعفوني كرده و تزريق را انجام دهيد. 

ماساژ  هرگز پس از تزريق دارو از كمپرس آب گرم يا .كند كمك در محل تزريق موضعي هاي واكنش به كاهش تواند مي

 .، زيرا اين اعمال سبب اختالل در جذب و اثربخشي دارو مي شوداستفاده نكنيد دادن

  مي شود. لذا از تهيه و تزريق دارو بالفاصله  تزريق داروي سرد سبب افزايش شدت درد در محل تزريقنكته مهم ديگر اين است كه

 .دقيقه صبر كنيد تا دارو به دماي محيط رسيده و سپس آن را آماده و تزريق كنيد ٣٠پس از خروج از يخچال خودداري كرده و حتما حدود 

 سطح بيروني  ران، (بهترين مكان)،طراف ناف سانتيمتر ا ٥نواحي با اليه اي از چربي بين پوست و ماهيچه بيمار است مانند  ،بهترين نواحي تزريق

 و ... طبق نقاط مشخص شده در تصوير زير.  بازو

  
  محل هاي تزريق زير جلدي                                                                            

 
 نكنيد استفاده اعصاب مسير و مفاصل كمري، خط ناف، به نزديك نواحي از براي تزريق. 

  براي تزريق استفاده كنيد نواحي ران يا سطح خارجي بازوفقط از  استبسيار الغر بيمار اگر. 

  تا  نگه داشته و سپس تزريق را انجام دهيد پوست بيمار را بين دو انگشتحتما  ساير نواحي بسيار الغر وناحيه بازو در جهت تزريق

 .انجام شود ناحيه زير جلدتزريق به نحو صحيح در 

 

 
 
 ظرف و باشد داشته پوستي وجود واكنش چنانچه .كنيد بررسي حساسيت يا تورم قرمزي، نظر از را تزريق محل ،تزريق از ساعت پس دو 

  .اطالع دهيد پزشكبه  نشود برطرف روز چند

  



۵ 
 

  كرد؟ بايد چه دارو مصرف از نوبت چند يا يك نمودن فراموش صورت در

  .نوبت از مصرف دارو، براي گرفتن دستورالعمل تزريق، با پزشك تماس بگيريددر صورت فراموش نمودن يك يا چند 

  شود؟ انجام چه اقدامي دارو شده توصيه مقدار از بيش مصرف صورت در

  ه پزشك اطالع دهيد.از مصرف دوز اضافي دارو بايد اجتناب گردد و در صورت مصرف دوز اضافي به صورت تصادفي، ب

 :دت درمان با اينترفرون در صورت بروز موارد ذيل با پزشك خود مشورت كنيددر طول م آموزش به بيمار:

 آن به ابتال سابقه يا افسردگي به ابتال 

 آن به ابتال سابقه يا كبدي مشكالت 

 خوني كم( خون سفيد و قرمز هاي گلبول كاهش آساني، به و دليل بدون شدن كبود يا خونريزي مانند آن به ابتال سابقه يا خوني مشكالت(  

 تشنج سابقه 

 قلبي هاي بيماري 

 دهيد اطالع خود پزشك به حتماً شديد باردار بتافرون دريافت حال در اگر (بارداري به تصميم يا حاضر حال در بارداري . ( 

 شيردهي به تصميم يا حاضر حال در شيردهي   

 كنيد، مي مصرف پزشك نسخه بدون يا و نسخه با كه داروهايي (.دهيد اطالع خود پزشك به را كنيد مي مصرف كه داروهايي تمام 

  .)كنيد ذكر را گياهي داروهاي حتي و ها ويتامين

 

   :بعامن
 سينا  بيمارستان اس ام تحقيقات مركز آموزش مسئول پرستاري، كارشناس، ساراهمتايي  زيفرون،/پمفلت آموزشي بتافرون  

 شركت سيناژن. برگرفته از اطالعات وب سايت رسيژن 

  اخبار و اطالع رساني دانشگاهي ساعد نيوزسامانه 

 سانريف آسانتزريق  راهنماي 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 موفق باشيد

                                                                                                                             
 آموزش پرستاری


