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Abstract
Background and Objectives: Furosemide is one of the elements of
drug therapy for cardiogenic pulmonary edema, but its systemic
administration is associated with complications, such as hypotension,
renal damage, and decreased serum potassium. Inhalation
administration is a new route, which does not have the side effects of
systemic administration, but its effectiveness is still unclear. The aim
of this study was to determine the effectiveness of treatment with the
nebulized furosemide in patients with acute cardiogenic pulmonary
edema
Methodes: This clinical trial study was conducted on 125 patients with
acute cardiogenic pulmonary edema reffering to the Department of
Emergency Medicine of Rasoul Akram and Firouzgar hospitals in
2017. The samples were randomly assigned to two groups of
experimental (62 individuals receiving furosemide with nebulizer) and
control (63 individuals receiving normal saline with nebulizer). After
the vital Signs intervention, the data relating to the lung were compared
using t-test and Chi square test.
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Results: There was no difference between the two studied groups in
terms of the mean changes in systolic (intervention 129, plasebo 128.9)
and diastolic blood pressures (intervention 79.2, plasebo 78), pulse rate
(intervention 92.2, plasebo 91.8), respiratory rate (intervention 22.8,
plasebo 22.3), and blood oxygen saturation (intervention 92, plasebo
91.7). Changes in lung auscultation showed no statistically significant
changes between the groups (p=0.56).
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Conclusion: The finding of the present study revealed that inhaled
furosemide had no positive effect in the patients with acute pulmonary
edema. Therefore, considering the novelty of the issue, further studies
are recommended.
Keywords: Pulmonary edema; Nebulizer; Inhalation; Furosemide; A
Randomized Clinical Trial.
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تأثیر فوروزماید استنشاقی در بیماران مبتال به ادم ریه حاد کاردیوژنیک :کارآزمایی بالینی
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1گروه طب اورژانس ،دانشگاه علوم

چکیده

پزشکی ایران ،تهران ،ایران.

زمینه و هدف :فوروزماید از اركان درمان دارویی ادم كاردیوژنیك ریه است ،اما تجویز
سیستمیك این دارو با عوارضی چون افت فشار خون ،آسیب كلیوی و كاهش پتاسیم سرم همراه
میباشد .تجویز استنشاقی راه تازهای است كه عوارض تجویز تزریقی دارو را ندارد ،اما اثربخشی
آن هنوز كامالً روشن نیست .این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی فوروزماید استنشاقی در بیماران
مبتال به ادم حاد كاردیوژنیك انجام گرفت.
روش بررسی :این مطالعه كارآزمایی بالینی بر روی  125بیمار مبتال به ادم كاردیوژنیك حاد
ریه ،مراجعهكننده به بخش اورژانس بیمارستانهای رسولاكرم (ص) و فیروزگر در سال 1396
انجام شد .نمونهها با تخصیص تصادفی به دو گروه آزمایش ( 62نفر دریافتكننده فوروزماید با
نبوالیزر) و كنترل ( 63نفر دریافتكننده نرمالسالین با نبوالیزر) تقسیم شدند .پس از مداخله
عالئم حیاتی ،داده های مربوط به ریه ثبت و در دو گروه با استفاده از آزمون تیتست و كایدو

*

مقایسه گردید.
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یافتهها :تغییرات معنیداری در میانگین فشارخون سیستولیك (مداخله  ،129دارونما ،)128/9
دیاستولیك (مداخله  ،79/2دارونما  ،)78تعداد نبض (مداخله  ،92/2دارونما  ،)91/8تعداد تنفس
(مداخله  ،22/8دارونما  )22/3و اشباع اكسیژن خون (مداخله  ،91/7دارونما  )92بین گروههای

تهران ،ایران.

مطالعه مشاهده نشد.

آدرس پست الکترونیکی:
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نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد فوروزماید استنشاقی در بیماران مبتال به ادم حاد ریه،
تأثیر مثبتی ندارد .لذا با توجه بهتازگی موضوع ،انجام مطالعات بیشتر توصیه میگردد.

تاریخ دریافت97/2/8 :
تاریخ پذیرش97/5/3 :

کلید واژهها :ادم ریه؛ نبوالیزر؛ استنشاقی؛ فوروزماید؛ كارآزمایی بالینی تصادفیشده.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Mahshidfar B, Mosaddegh R, Rezaee M, Alimardani A. The Effect of
nebulized furosemide in patients with acute cardiogenic pulmonary edema: A
Randomized Controlled Trial. Qom Univ Med Sci J 2018;12(10):1-8. [Full Text
]in Persian
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مقدمه

طول اثر دارو از راه خواركی 6-8 ،ساعت و از راه وریدی2 ،

ادم ریوی ،یك بیماری ناشی از مایع اضافی در ریهها است .این

ساعت میباشد %88 .فوروزماید از راه كلیه و  %12آن از راه صفرا

مایع جمعشده در كیسههای هوایی ریهها ،نفس كشیدن را دشوار

و مدفوع دفع میشود .فرم وریدی داروی فوروزماید كه در درمان

میسازد .عالئم ادم ریوی بهصورت ناگهانی در درازمدت و یا در

ادم حاد ریه از اساسیترین اركان درمان است؛ باعث بروز

ارتفاعات رخ میدهد .در اغلب موارد ،مشکالت قلبی باعث ادم

عوارضی همچون كاهش فشار خون ،كاهش پتاسیم و عوارض

ریوی میشود ،اما مایع میتواند به دالیل دیگر ازجمله ذاتالریه،

كلیوی میشود؛ لذا استفاده از آن برای همه بیماران مقدور بوده و

قرار گرفتن در معرض سموم و داروها ،تروما (ضربه) به قفسه

موجب بروز این عوارض در بیماران میگردد ،ولی فرم استنشاقی

(.)1-3

این دارو فاقد عوارض كلیوی و عروقی سیستمیك است كه در

ایجاد ادم ریوی بهطور ناگهانی (ادم حاد ریوی) ،یك اورژانس

كاهش فشارخون و پتاسیم تأثیری ندارد ( .)11اثربخشی این دارو

پزشکی است كه به مراقبتهای فوری نیاز دارد .درمان ادم ریوی

در بیماران مبتال به آسم ناشی از مصرف آسپرین و بیماری مزمن

بسته بهعلت آن متنوع بوده ،اما بهطوركلی از طریق داروها و

انسداد ریه مورد بررسی قرار گرفته است ( .)12-14در این مطالعه

اكسیژن مکمل صورت میگیرد .ادم حاد ریه كاردیوژنیك از نظر

تأثیر فوروزماید نبوالیزر بر روی بیماران ادم حاد ریه بررسی

عالئم بالینی در جمعیت ناهمگونی از بیماران ،علل زمینهای

گردید.

سینه ،و ورزش و یا زندگی در ارتفاعات باال جمع شود

متفاوتی را دربرمیگیرد .این بیماری یکی از دالیل اصلی
بستریشدن در بیمارستان بوده كه با مرگومیر باالیی همراه است
( )1-5درصد میرایی از این بیماری حدود  %15-20از
مرگومیرهای بیمارستان را شامل میشود (.)6
در دو دهه گذشته ،حمایت تنفسی غیرتهاجمی ،مدیریت بیماران با
ادم ریوی حاد كاردیوژنیك را مورد توجه زیادی قرار داده است
( .)6،5ادم ریه كه معموالٌ یك وضعیت حاد است ،شایعترین
اشکال ادم ریه همراه با افزایش فشار مویرگی ریه یا تغییر در
نفوذپذیری غشای مویرگی بوده كه در بین آنها تنگی میترال و
نارسایی بطن چپ ،بیشترین علت آن میباشد ( .)7-8این بیماری
هنگامی شدت میگیرد كه بهطور معمول با لولهگذاری و تهویه
مکانیکی مدیریت گردد ( .)9عالقه به استفاده از تهویه
غیرتهاجمی در درمان ادم حاد ریوی كاردیوژنیك از سال 1985
افزایش یافته است (.)10
فوروزماید یا فروسماید جزء داروهای ادرارآور )(Diuretic Drugs

بوده و در دسته داروهای مدر و ادرارآور قرار دارد .تأثیر این دارو
در بدن آدمی را میتوان در دفع سدیم ،كلرید ،پتاسیم و در
نهایت ،آب خالصه كرد .زمان الزم برای رسیدن به اوج اثر این
دارو ،از راه خوراكی 1-2 ،ساعت و از راه وریدی طی  30دقیقه
میباشد .اوج اثر این دارو در كاهش فشارخون تا چند روز پس از
شروع درمان ظاهر نمیشود.

روش بررسی
این مطالعه بهصورت كارآزمایی بالینی تصادفی كنترلشده در
بیمارستانهای رسولاكرم و فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران
در سال  1395-1396انجام شد .نمونهها با استفاده از روش
تصادفیسازی بلوکبندیشده به دو گروه كنترل و مداخله تقسیم
شدند .قبل از انجام تصادفیسازی ،از تمام بیماران واجد شرایط
ورود به مطالعه ،رضایتنامه آگاهانه اخذ گردید.
ابتدا به گروه مداخله  40میلیگرم فوروزماید استنشاقی بهصورت
نبوالیزر و برای گروه كنترل دارونما (نرمالسالین) تجویز شد،
سپس حجم نمونه با استفاده از مطالعه  Tanigakiو همکاران (،)15
 120بیمار تعیین گردید .بعد از ارزیابی بالینی اولیه و تعیین سطح
هوشیاری ،شركتكنندگان (با تشخیص اولیه ادم حاد ریه
كاردیوژنیك) وارد مطالعه شدند .برای تعیین سطح هوشیاری از
معیار "( "AVPیك روش سریع ارزیابی سطح هوشیاری بیمار)
استفاده شد كه در این روش:
 )Aبیدار هوشیار؛ ) )V-(ALERTعکسالعمل به محرک كالمی
و ) )P-(Responsive to Verbal Stimulusعکسالعمل به
محرک دردناک ) (Responsive to Painمیباشد.
در این مطالعه  62بیمار داروی فوروزماید و  63بیمار دارونما
دریافت كردند.
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همچنین بیماران و پزشکان كه وضعیت بیماران را ارزیابی

یافتهها

می كردند از نوع داروهای دریافتی اطالعی نداشتند و مطالعه از

در این مطالعه 125 ،بیمار با ادم حاد ریه بررسی گردید .در گروه

نوع دوسوكور بود.

آزمون 62 ،بیمار و در گروه كنترل 63 ،بیمار قرار داشت .بیشترین

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :عدم تمایل بیماران و

سطح هوشیاری در بیماران مراجعهكننده با ادم ریه قلبی  -عروقی

یا همراهان آنها برای شركت در مطالعه ،سابقه حساسیت به

(هنگام ورود به اورژانس) ،مربوط به سطح  108( Aو V ،)%86/7

داروهای حاوی سولفات ،ناتوانی بیمار در همکاری ،بیمار ناپایدار

( 13و  )%10و  4( Pو  )%3/3بود .در گروه آزمون در  52مورد

از نظر همودینامیك و یا نیازمند به تهویه مکانیکی و یا كاهش

سطح هوشیاری  ،Aدر  8مورد سطح هوشیاری  Vو در  2مورد

هوشیاری ،همراهی با بیماری دیگر نیازمند به درمان در  10دقیقه

سطح هوشیاری  Pو در گروه كنترل نیز در  54مورد سطح

نخست مراجعه با داروهای دیگوكسین ،بتا بلوكر ،بتا آگونیست و

هوشیاری  ،Aدر  5مورد سطح هوشیاری  Vو در  2مورد سطح

كلسیم بلوكر ،نیاز به درمان استنشاقی دیگر در  10دقیقه نخست و

هوشیاری  Pبه دست آمد .در جدول شماره  1عدم تفاوت

نیاز به تهویه غیرتهاجمی فشار مثبت.

معنیدار در اطالعات پایه متغیرهای سن ،فشارخون سیستولیك و

تمام بیماران تحت اقدامات تشخیصی و درمانی الزم طبق دستور

دیاستولیك ،تعداد نبض ،تعداد تنفس و درصد اكسیژن خون ارائه

پزشك معالج عالوه بر نبوالیزر (با دوز برابر از نظر الزیکس و

شده است .یافتههای جدول ،مقادیر پایه شركتكنندگان در

نیتروگلیسرین در ابتدای درمان) قرار گرفتند .نبوالیزر فوروزماید

مطالعه را نشان میدهد و عدم اختالف معنیدار در بیشتر متغیرها

و دارونما در  10دقیقه اول درمان انجام شد.

بیانگر موفقیتآمیز بودن فرآیند تصادفیسازی است و تنها متغیر

بیماران هر دو گروه در بدو درمان و  10دقیقه بعد از آن ،از نظر

درصد اكسیژن اشباع ،نزدیك به سطح معنیداری بوده كه از

اكسیژن اشباع خون ،فشارخون سیستولیك و دیاستولیك ،تعداد

لحاظ بالینی و آماری قابل چشمپوشی است.

تنفس ،تعداد نبض و دادههای سمع ریه بیماران از نظر میزان رال،
ویز و كاهش صداهای ریه ارزیابی شدند .دادهها با استفاده از
آزمونی تیتست و كایدو تحلیل شدند.
جدول شماره  :1اطالعات قلبی  -عروقی بیماران بعد از تصادفیسازی در گروههای مورد مطالعه
عالئم حیاتی قلبی
فشارخون سیستول
فشارخون دیاستول
تعداد نبض
تعداد تنفس
اشباع اکسیژن خون
سن

4

گروه

میانگین±انحراف معیار

فوروزماید

142/3±32/4

دارونما

134/5±34/4

فوروزماید

84/4±17

دارونما

80/7±19

فوروزماید

97/7±24

دارونما

19±17/1

فوروزماید

24/3±8/3

دارونما

25/7±9/7

فوروزماید

87/3±13/1

دارونما

91/3±7/3

فوروزماید

63/8±18/2

دارونما

69/7±19/3
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pvalue
0/19
0/25
0/65
0/84
0/04
0/08
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در عالئم حیاتی گروههای مورد بررسی (بعد از  10دقیقه دریافت

حیاتی آنها دیده نشد و تفاوت میانگین بین متغیرها كمتر از 1

فوروزماید و نرمالسالین نبوالیزر) ،تفاوتی مشاهده نشد .با توجه به

بهدست آمد كه فقط در متغیر فشارخون دیاستول اختالف بین

مقادیر معنیداری نتایج ،تفاوت چشمگیری بین گـروهها در عالئم

گروه بیش از یك بود (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2مقایسه تفاوت عالئم حیاتی در گروههای مورد مطالعه ،بعد از دریافت مداخله
عالئم حیاتی قلبی
فشارخون سیستول
فشارخون دیاستول
تعداد نبض
تعداد تنفس
اشباع اکسیژن خون

گروه

تعداد

قبل مداخله

بعد مداخله

فوروزماید

62

142/3±32/4

129±24/7

دارونما

63

134/5±34/4

128/9±27/8

فوروزماید

62

84/4±17

79/2±18/1

دارونما

63

80/7±19

78±17/5

فوروزماید

62

97/7±24

92/2±19/6

دارونما

63

96±17/1

91/8±13/7

فوروزماید

62

24/3±8/3

22/8±10

دارونما

63

25/7±9/7

22/3±6/3

فوروزماید

62

87/3±13/1

92±5/7

دارونما

63

91/3±7/3

91/7±6/3

pvalue
0/ 9
0/ 6
0/ 8
0/ 7
0/ 8

در جدول شماره  3اطالعات مربوط به سمع ریه بیماران (قبل از

یكسوم ریه به همراه ویز با بازدم طوالنی (از كمترین مشخصات

انجام مداخالت درمانی و بعد از 10دقیقه دریافت مداخله) نشان

بالینی) هنگام سمع ریه بیماران در بدو ورود به مطالعه قابلمشاهده

داده شده است .رال در كمتر از  10سانت قاعده ریه در %58/4

است .جدول شماره  3تفاوت اطالعات سمع ریه در گروههای

بیماران و تا نیمه  %19/2بیش از سایر موارد بوده است .رال تا

مورد مطالعه بعد از دریافت مداخالت مورد نظر را نشان میدهد.

جدول شماره  :3تغییرات سمع ریه در گروههای مورد مطالعه ،قبل و بعد از مداخالت
عالئم حیاتی قلبی
تمیز
ویز با بازدم طوالنی
رال در کمتر از  10سانت قاعده ریه
رال تا یکسوم ریهها
رال تا نیمه
رال تا بیش از نیمه
کاهش صدا

قبل از درمان

تعداد

بعد از درمان

تعداد

فوروزماید

0

فوروزماید

5

دارونما

0

دارونما

2

فوروزماید

1

فوروزماید

1

دارونما

3

دارونما

3

فوروزماید

44

فوروزماید

47

دارونما

29

دارونما

47

فوروزماید

2

فوروزماید

2

دارونما

2

دارونما

1

فوروزماید

7

فوروزماید

4

دارونما

7

دارونما

7

فوروزماید

3

فوروزماید

2

دارونما

5

دارونما

3

فوروزماید

5

فوروزماید

1

دارونما

7

دارونما

0
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نسرین جاوید تبریزی و همکاران

بحث

فوروزماید قادر است به شکل معنیداری مقدار  FEV1را بعد از

در مطالعه حاضر بیشترین جنسیت شركتكنندگان در مطالعه را

 60دقیقه و  PaCO2را در عرض  20-60دقیقه بهبود بخشد.

زنان با  %64/8تشکیل میدادند و در مورد سطح هوشیاری بیماران

فوروزماید استنشاقی حجم تنفس را در یك ثانیه و میزان جریان

نیز سطح  Aبا  %86/7بیش از سایر سطوح هوشیاری بود .داشتن

تنفس را به باالترین مقدار خود در بیماران آسم حاد مالیم و

رال كمتر از  10سانت قاعده ریه نیز در بیشتر نمونههای مورد

متوسط در  30دقیقه بعد از اولین استنشاق افزایش میدهد؛ هرچند

بررسی با  %58/4هنگام سمع ریهها مشاهده گردید .در مورد

فوروزماید استنشاقی بهطور سریع باعث انسداد برونشی و

بررسی تغییرات و نتایج حاصل از عالئم حیاتی در گروههای مورد

هایپركپنیا بدون عوارض جانبی میشود ( Ong .)15و همکاران در

مطالعه (بعد از  10دقیقه از دریافت فوروزماید و نرمالسالین

یك مطالعه كارآزمایی بالینی ،نشان دادند فوروزماید نبوالیزر

بهصورت نبوالیزر) تفاوتی دیده نشد .همچنین با توجه به مقادیر

(به میزان  20میلیگرم) در تشدید آسم مالیم تا متوسط در مقابل

معنیداری ،بین گروهها در عالئم حیاتی ،اختالف چشمگیر نبود و

نرمالسالین ،اثر محافظكننده و درمانی مثبتی دارد كه در تسکین و

تفاوتی در سمع ریه بیماران مشاهده نگردید.

كنترل آسم برونشی تأثیرگذار است ()14

با توجه به نتایج مطالعات پیشین ،داشتن سن باالی  60سال،

اگرچه ادم حاد ریه ،عالمت بالینی نسبتاً شایع و خطرناک

استرس ،حمله قلبی اخیر ،فشار خون باال یا هر بیماری قلبی ،چاقی

بیماریهای قلبی است ،ولی شناخت و رفع عوامل مساعدكننده و

و استعمال دخانیات و خستگی ،از عوامل تشدیدكننده بیماری ادم

اقدامات درمانی بهموقع میتواند بهطور مشخص ،میزان مرگومیر

ریه میباشند .درصورت مراجعه این بیماران به اورژانس ،اقدامات

و ناتوانی ناشی از آن را كاهش دهد .بیماری ادم حاد ریه به دو

درمانی باید در كوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد و درصورت

شکل قلبی و غیرقلبی رخ میدهد و در مطالعات منتشرشده نیز در

عدم انجام مراقبتهای درمانی ،بیمار در اثر خفگی و هیپوكسمی

طیف سنی  60-70سال گزارش شده ( ،)18،17كه با میانگین سن

فوت میكند .در نهایت ،هدف از درمان بیماران با ادم ریه؛

شركتكنندگان در مطالعه حاضر همخوانی داشت .فوروزماید

برگرداندن آرامش جسمی و روانی ،بهبود تبادالت گازی برای

نبوالیزر در آسم ناشی از ورزش نیز در مقایسه با شکل خوراكی

تشخیص هیپوكسمی ،كاهش حجم خون در گردش ،كاهش

آن مؤثرتر است ( .)19در آسم ناشی از آلرژی بعد از 4-12

بازگشت وریدی و بهبود عملکرد قلبی  -عروقی است.

ساعت بعد از مصرف ،فوروزماید به شکل نبوالیزر (28-40

در مطالعه حاضر ،فوروزماید به شکل نبوالیزر در درمان آسم حاد

میلیگرم) اثر حفاظتی خود را نشان میدهد ( .)20،11تأثیر كارایی

و بیماری تنفسی مزمن ریه در نتایج چندین مطالعه اثر مثبت نشان

فوروزماید در بیمارانیكه از تهویه مصنوعی استفاده میكنند مؤثر

داد .در مطالعات مختلف ،فوروزماید در مقادیر بین 20-100

شناخته شده است ( Cotter )21و همکاران در مطالعه خود با

میلیگرم ،اثر بهبودی را در عملکرد ریهها داشته است؛ هرچند در

بررسی بیمارانی با درصد اكسیژن اشباع كمتر از  ،%90اشباع

بیشتر مطالعات ،مصرف دارو به میزان  28-40میلیگرم نیز اثرات

اكسیژن خون را در این فرآیند مؤثر دانستند ( .)22همچنین نتایج

بهبودی خود را نشان داده است ( .)15-17( )11فوروزماید

مطالعه  Holzer-richlingو همکاران بر روی  25بیمار در گروه

نبوالیزر (بهمیزان  30-40میلیگرم) در افزایش مقدار متابیزولفیت

فوروزماید و  28نفر در گروه دارونما با داشتن مشکل تنگیتنفس

سدیم بهعنوان محرک غیرمستقیم در تسریع برونشها برای ایجاد

كه برای برگشت به حالت نرمال و مساعد شدن شرایط بالینی،

 %20كاهش در  FEV1كه در مدت زمان  1/5-3ساعت بعد از

دارو دریافت كرده بودند ،تفاوت آماری معنیداری در شدت

فوروزماید رخ میدهد مؤثر است ،ولی در برخی مطالعات تأثیر

تنگینفس حتی تا یكساعت بعد از شروع مطالعه نشان نداد

مصرف فوروزماید نبوالیزر (به میزان 28-30میلیگرم) در تسریع

( ،)23این نتایج با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی داشت .استفاده

متاكولین برونشها مشاهده نشده است (.)11-17

از دیورتیكها سبب بهبود كوتاهمدت در مکانیك ریه میشود،
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،در بررسی مصرف فوروزماید در مدیریت بیماران با تنگیتنفس

 طول مدت بستری و یا،اما موجب كاهش نیاز به حمایت تهویه

. نتایج مثبت بوده است،عملکرد ریه و آسم

 در یك مطالعه كارآزمایی بالینی با.)24،23( زنده ماندن نمیشود
 تهویه،»هدف «تهویه غیرتهاجمی در ادم ریوی حاد كاردیوژنیك

تشکر و قدردانی

فشار مثبت غیرتهاجمی یا هوای مداوم فشار مثبت باعث كاهش

بدین وسیله از مركز تحقیقات سوانح و مصدومیت بیمارستان

.)25( مرگومیر شد

 به خاطر ارائه،رسولاكرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران
مشاوره و همکاریهای الزم در آنالیز دادهها و نگارش مقاله

نتیجهگیری

.تشکر مینماییم

بیماران مبتال به ادم حاد ریه دچار اسیدوز تنفسی حاد شده و فشار

:شماره ثبت بالینی
IRCT=2017101436753N1

 این فرضیه مطرح،دیكسیدكربن باالیی دارند و با توجه به نتایج
است كه فوروزماید استنشاقی میتواند با تأثیر بر مركز
 اما به دلیل، در بهبود عالئم مؤثر باشدCNS دیاكسیدكربن در
وجود عوامل دیگر در كنار اسیدوز نمیتواند تأثیر واضح خود را
نشان دهد؛ هرچند مصرف این دارو در مقاالت منتشرشده بیشتر
 ولی در این،در بیماران مبتال به مشکالت تنفسی مشاهده میشود
، نتایج متعددی گزارش شده است كه در برخی مطالعات،بیماران
مؤثر بودن این دارو و عدم متفاوت بودن آن نیز مشاهده میشود؛
با این حال هنوز در مورد تأثیرگذاری موثق این دارو اختالف
 از اثرات جانبی این دارو بوده و،وجود دارد؛ هرچند افزایش ادرار
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