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   :نیو تدو میتنظ

 پژوهشگده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 انجمن غدد و متابولیسم کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ینظارت فن تحت

 استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت  گروه

 و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیارز دفتر

 ، دکتر مریم خیری  دکتر پریا بهارونددکتر مهدی یوسفی ، 
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 بسمه تعالی

 راهنمای تجویز دارو 

 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت 

 جهت تجویز

 شرط تجویز
محل 

تجویز 

 دارو

 شرایط تجویز دوز و تواتر مصرف دارو

 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون

ليراگلوتايد 
1(liraglutide ( 

injection, solution 
parenteral 6 

mg/1ml 3milliliter) 

ييرپاس  

به صورت 

 زيرجلدی

 

فوق تخصص 

های رشته 

، کليه، غدد

 قلب

فوق تخصص 

 غدد اطفال

بعنوان داروی کاهنده  2نوع  در ديابت-

استفاده به عنوان تک  یبراقند خون 

و  ييغذا رژيمبه عنوان مکمل  يدرمان

و  يخوراک یبا داروها بيدر ترک ايورزش 

 ابتيدر بزرگساالن مبتال به د هيپا نيانسول

در هر مقداری از  در موارد زير 2نوع 

 : 2هموگلوبولين گليکوزيله

 وجود بيماری قلبي عروقي اثبات شده-1

وجود فاکنور خطر برای بيماری های  -2

سال يا  55سن قلبي عروقي مشتمل بر 

بيشتر با تنگي عروق کرونر، کاروتيد، اندام 

 نحتاني يا هيپرتروفي بطن چپ

نارسايي مزمن کليه با فيلتراسيون  -3

ميلي ليتر در دقيقه  60کمتر از  گلومرولي

 سطح بدن بر متر مربع

 کاهش بروز هيپوگليسمي با هدف  -4

 کاهش بروز افزايش وزنبا هدف  -5

  مطلق:

سابقه کانسر مدوالری  -1

  در خود يا خانواده تيروئيد

پالزی متعدد سابقه نئو-2

در خود يا 3 2اندوکرين نوع 

 خانواده 

   بارداری و شيردهي-3

 نسبي:

و يا حساسيت دارويي -1

 عوارض شديد گوارشي

در  سابقه پانکراتيت -2

زمينه غير از مصرف داروی 

 ليراگلوتايد

فيلتراسيون گلومرولي  -3

ميلي ليتر در  15کمتر از 

 دقيقه بر متر مربع

 سال 10سن کمتر از  -4

 گاستروپارزی ديابتي-5

 مطب

درمانگاه 

 بيمارستان

  

 :بزرگسال /باالسال به  10اطفال 

 

 دوز شروع  برای کاهش قند خون

ميلي گرم زير جلدی و  6/0با 

افزايش تدريجي هر هفته تا 

 ميلي گرم در روز 8/1

 

 :بزرگسال /سال به باال 12اطفال 

 

 دوز شروع با  برای کاهش وزن

ميلي گرم زير جلدی و  6/0

 3افزايش تدريجي هر هفته تا 

 ميلي گرم در روز

 
 
 
 
 
 
 
 

  الزم به ذکر است در درمان

اين دارو به عنوان  2ديابت نوع 

 خط اول درمان توصيه نمي شود.

  در موارد استفاده برای کاهش

قند خون دارو طوالني مدت ادامه 

مي يابد مگر اين که 

 کنتراانديکاسيون بروز کند. 

  در موارد استفاده برای کاهش

ماه  تا شش وزن اگر بعد از سه

استفاده از حداکثر دوز قابل 

درصد  5تحمل دارو کمتر از 

کاهش وزن ايجاد شد دارو قطع 

گردد. در غير اينصورت دارو 

طوالني مدت ادامه مي يابد مگر 

 اين که کنتراانديکاسيون

 بروز کند.  درمصرف

 

                                                           
1 Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonist 
2 Glycated hemoglobin (A1C, hemoglobin A1C, HbA1c) 
3 Multiple endocrine neoplasia syndrome type 2 (MEN2) 
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 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت 

 جهت تجویز

 شرط تجویز
محل 

تجویز 

 دارو

 شرایط تجویز دوز و تواتر مصرف دارو

 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون

عنوان خط اول داروی تزريقي قبل از ه ب -6

 انسولين

درمان  نيدر دسترس است. ا ديراگلوتيل

 شود. يخط اول محسوب نم

 در چاقي بعنوان داروی کاهنده وزن-

برای کاهش وزن در افراد ديابتي با  -1

کيلوگرم بر متر مربع  27نمايه توده بدني 

يا بيشتر )در نژاد آسيايي با نمايه توده 

 کيلوگرم بر متر مربع يا بيشتر(  25بدني 

برای کاهش وزن در افراد غير ديابتي  -2

کيلوگرم بر متر  30با نمايه توده بدني 

 مربع يا بيشتر

ن در افراد غير ديابتي برای کاهش وز -3

کيلوگرم بر متر  27نمايه توده بدني با 

در افراد با بيماری های  مربع يا بيشتر

نه انسدادی حين خواب، پهمراه )آ

استئوآرتريت عالمتدار، فشار خون باال، 

ديابت، چربي خون باال، بيماری های قلبي 

  عروقي(

مبتال به ديابت  سال10درکودکان باالی -

  1ودکان مبتال به ديابت نوع ودرک 2نوع 

سال به صورت درمان کمکي با  10باالی 
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 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت 

 جهت تجویز

 شرط تجویز
محل 

تجویز 

 دارو

 شرایط تجویز دوز و تواتر مصرف دارو

 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون

انسولين درمواردی که کنترل قندخون 

 مناسبي نداشته باشند

 

 اقدامات پاراکلينيک و ...( اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو( 

 اندازه گيری قند خون و هموگلوبين گليکوزيله، اندازه گيری چربي های خون  -1

 اندازه گيری نمايه توده بدني -2

  اقدامات پاراکلینیک و ...(اقدامات مورد نیاز حین تجویز دارو( 

که  يمارانيدر ب کباريکنند ؛ هر سه ماه  يرا برآورده م يدارند و اهداف درمان داريکه کنترل قند خون پا يماراني)حداقل دوبار در سال در ب HbA1cگلوکز پالسما ، 

 تيمداوم ، که ممکن است به پشت سرا يشکم ديمثال ، درد شد وان)به عن تي؛ عالئم پانکرات هيدرمان ؛ عملکرد کل رييبا تغ ايآنها محقق نشده است  ياهداف درمان

توصيه مي  ينيبال يابيصفرا و ارز سهيک بررسي، cholelithiasisصفرا ؛ در صورت مشکوک بودن به  سهيک یماري؛ عالئم ب ديريسيگل یاستفراغ( ؛ تر با يا بدونکند و 

کنترل وزن مزمن استفاده  یکه برا يهنگام 16در رفتار ؛ ضربان قلب؛ وزن بدن )در هفته  راتيي، تغ ي، افکار/رفتار خودکش يافسردگيا تشديد عالئم . ظهور شود

 شود( يم

 

 .پذیرد صورت ویرایش میبایست زمانی مهلت اتمام از بعد و باشد می سال 3 مدت به ابالغ زمان از راهنما این اعتبار تاریخ •

 


