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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                   

 COVID-19 درمان برای FDAتوسط  ارزیابی تحت بالقوه ویروسی ضد داروهایبررسی 

 

 آزیترومایسین عالوه به کلروکین هیدروکسی

 :توصیه

 به کلروکین هیدروکسی از استفاده( پانل) COVID-19 درمان های دستورالعمل پنل

 زمینه در مگر ، کند نمی توصیه COVID-19 درمان برای را آزیترومایسین همراه

 .(AIII) بالینی آزمایش

 :توصیه برای دلیل

 در و کوچک تصادفی کارآزمایی در COVID-19 برای کلروکین هیدروکسی و کلروکین

( شد داده توضیح باال در که همانطور) متضاد مطالعات گزارش با موارد بعضی

 QTc افزایش با آزیترومایسین و کلروکین هیدروکسی از ترکیبی. است شده استفاده

 .بود همراه COVID-19 به مبتال بیماران در(قلب ضربان شدن طوالنی)

 

 HIV پروتئین های کننده مهار سایر و ریتوناویر/  لوپیناویر

 :توصیه

 های کننده مهار سایر یا (AI) ریتوناویر/  لوپیناویر از استفاده به کند نمی توصیه پانل

 ، بالینی آزمایش زمینه در جز به ، COVID-19 درمان برای را HIV (AIII) پروتئاز

 :توصیه برای دلیل.
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 COVID-19 برای آنها درمانی کاربرد از HIV پروتئیناز های مهارکننده فارماکودینامیک

 شده کنترل کارآزمایی یک در ریتوناوویر/  لوپیناویر ، همچنین. کند نمی پشتیبانی

 قرار مطالعه مورد منفی نتایج با COVID-19 به مبتال بیماران در کوچک تصادفی

 (کنید مراجعه زیر در) گرفت

 

Darunavir / Cobicistat یا Darunavir / Ritonavir 

 :COVID-19 برای اقدام پیشنهادی مکانیسم ، استفاده برای منطقی

 یک از حاصل نتایج.PLpro آنزیم مهار احتماالً و 3CLpro SARS-CoV-2 آنزیم مهار

 که داد نشان چین در بیمار 30 از شده منتشر تصادفی نشده کنترل کارآزمایی

darunavir / cobicistat درمان در COVID-19.24 نیست مؤثر 

 نیست متحده ایاالت در یک هیچ:بالینی آزمایشات

 

Remdesivir 

 :توصیه

 برای نشده تحقیق ویروسی ضد داروی از استفاده یا توصیه برای کافی بالینی اطالعات

 .ندارد وجود COVID-19 (AIII) درمان

 

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید                          
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 منبع:

/treatmentguidelines.nih.gov/introduction19https://www.covid 

 

Table 1. Recommendation Rating Scheme 

Strength of Recommendation 
Quality of Evidence for 

Recommendation 

A:  Strong recommendation for the 

statement 

B:  Moderate recommendation for 

the statement 

C:  Optional recommendation for the 

statement 

I:  One or more randomized trials with 

clinical outcomes and/or validated 

laboratory endpoints 

II:  One or more well-designed, 

nonrandomized trials or observational 

cohort studies 

III:  Expert opinion 
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