مزاالزین
گروه درماني :مشتقات 5-aminosalicylic acid
مكانيسم اثر :مزاالزین متابوليت فعال سولفاساالزین ميباشد.مكانيسم دارو به اثر تعدیل کننده آن بر
روی فاکتورهای التهابي ميباشد به خصوص لكوترین ها .همچنين اثر زدودن عوامل رادیكالي و مهار
عملكرد فاکتور نكروز تومور) (TNFدارد.
موارد مصرف:درمان شرایط حاد و نگهدارنده کوليت اولسراتيو ,بيماری کرون
مقدار تجویزدارو:ميزان تجویز دارو بسته به شدت بيماری در افراد متفاوت است .طول دوره درمان
شرایط حاد بيماری کوليت اولسراتيو 3الي 8هفته ميباشد.
نحوه مصرف دارو :قرص های مزاالزین در صورت ایجاد مشكل گوارشي ميتوان همراه غذا مصرف
کرد,از شكستن و جویدن قرص خودداری کنيد.
فارماکوکينتيك :جذب گوارشي فرم قرص انتریك کوتد دارو حدود  %33ميباشد.تحت تاثير کبد و
سيستم گوارشي متابوليزه ميشود .نيمه عمر قسمت  5-aminosalicylic acidدارو1-3/5ساعت و
قسمت N-acetyl 5-aminosalicyli acidحدود  15-2ساعت ميباشد.حداکثر اثر دارو حدود-13
11ساعت بعد از مصرف قرص ایجاد ميشود .بيش از  %03دارو از طریق ادرار دفع ميشود.
موارد منع مصرف و احتياط :در افرادی که حساسيت به مزاالزین یا ساليسيالتها یا آمينوساليسيالتها
دارند  ,در نارسایي شدید کليه )  , (GFR <30 mL/minute/1.73 mنارسایي شدید کبدی ,
زخم فعال در معده یا دئودنوم ,احتباس ادراری
بارداری و شيردهي:رده بارداری  Bميباشد.به علت ترشح در شير ,در دوران شير دهي احتياط مصرف
دارد ,در صورت مصرف با پزشك یا داروساز مشورت کنيد.
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عوارض جانبي :سردرد ,سرگيجه ,شكم درد ,اسهال ,یبوست ,سوءهاضمه ,تهوع ,قي کردن ,فارنژیت,
درد قفسه سينه ,خستگي ,درد عضالني
تداخل های دارویي :توصيه به عدم مصرف همزمان داروهای آنتي اسيد(ازجمله شربت های آنتي اسيد,
مهارکننده پمپ پروتون) با مزاالزین به دليل کاهش جذب گوارشي مزاالزین ميابشد .درصورت
استفاده تزریق واکسن واریسال(حاوی ویروس),به علت افزایش عوارض و سميت واکسن ناشي از
قسمت  5-aminosalicylic acidو خطر بروز سندرم ری ناشي ازواکسن به علت ساليسيالت دارو
در کودکان احتياط مصرف وجود دارد.مزاالزین ميتواند باعث افزایش عوارض هپارین و  LMWHاز
جمله خونریزی شود .سطح سرمي گليكوزیدهای قلبي ناشي از مشتقات 5-aminosalicylic acid
ميتواند کاهش یابد.
شرایط نگهداری :در جای خشك و دمای کمتر از  25درجه سانتيگراد نگهدارید.
دور از دسترس کودکان نگهدارید.درصورت تاریخ گإشته بودن دارو از مصرف آن خودداری کنيد.
بسته بندی :بسته های  33عددی( شامل 3بليستر  13تایي)
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