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 لواميزوللواميزوللواميزوللواميزولهشدار در خصوص مصرف هشدار در خصوص مصرف هشدار در خصوص مصرف هشدار در خصوص مصرف 

 
 در  در  در  در  متعاقب  مصرف لواميزول متعاقب  مصرف لواميزول متعاقب  مصرف لواميزول متعاقب  مصرف لواميزولمركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها يك مورد گزارش دميلينه شدن اعصاب    مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها يك مورد گزارش دميلينه شدن اعصاب    مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها يك مورد گزارش دميلينه شدن اعصاب    مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها يك مورد گزارش دميلينه شدن اعصاب    

يلي گرم  يلي گرم  يلي گرم  يلي گرم  مممم150150150150به ميزان به ميزان به ميزان به ميزان ((((جهت درمان ويتيليگو    جهت درمان ويتيليگو    جهت درمان ويتيليگو    جهت درمان ويتيليگو        بيمار تحت درمان با لواميزول    بيمار تحت درمان با لواميزول    بيمار تحت درمان با لواميزول    بيمار تحت درمان با لواميزول        .... سـاله دريافـت نمـوده است        سـاله دريافـت نمـوده است        سـاله دريافـت نمـوده است        سـاله دريافـت نمـوده است       42424242خانمـي   خانمـي   خانمـي   خانمـي   
     يك هفته قبل از مراجعه يك هفته قبل از مراجعه يك هفته قبل از مراجعه يك هفته قبل از مراجعه.... است است است استبودهبودهبودهبوده) ) ) )  در يك روز در يك روز در يك روز در يك روز ميلي گرم ميلي گرم ميلي گرم ميلي گرم100100100100 هفته و در هفته هفتم  هفته و در هفته هفتم  هفته و در هفته هفتم  هفته و در هفته هفتم 6666 دو روز در هفته به مدت  دو روز در هفته به مدت  دو روز در هفته به مدت  دو روز در هفته به مدت ،،،،روزانهروزانهروزانهروزانه

                                              ، بي اشتهايي و سرگيجه، بي اشتهايي و سرگيجه، بي اشتهايي و سرگيجه، بي اشتهايي و سرگيجه))))بـدون اسـتفراغ  بـدون اسـتفراغ  بـدون اسـتفراغ  بـدون اسـتفراغ  (((( دچـار سـردرد بـدون سـابقه قبلـي شـده، همچنـين از تهـوع          دچـار سـردرد بـدون سـابقه قبلـي شـده، همچنـين از تهـوع          دچـار سـردرد بـدون سـابقه قبلـي شـده، همچنـين از تهـوع          دچـار سـردرد بـدون سـابقه قبلـي شـده، همچنـين از تهـوع         بـه پزشـك  بـه پزشـك  بـه پزشـك  بـه پزشـك  
(True Vertigo)       تحتاني در بيمارستان تحتاني در بيمارستان تحتاني در بيمارستان تحتاني در بيمارستان ت ضعف، بيحالي و بي حسي اندام ت ضعف، بيحالي و بي حسي اندام ت ضعف، بيحالي و بي حسي اندام ت ضعف، بيحالي و بي حسي اندام علعلعلعله ه ه ه ز بعد بز بعد بز بعد بز بعد ب رو رو رو رووووودددد. . . . شـكايت داشـته اسـت   شـكايت داشـته اسـت   شـكايت داشـته اسـت   شـكايت داشـته اسـت

اكوكارديوگرافي و راديوگرافي اكوكارديوگرافي و راديوگرافي اكوكارديوگرافي و راديوگرافي اكوكارديوگرافي و راديوگرافي همچنين همچنين همچنين همچنين . . . . گزارش گرديدگزارش گرديدگزارش گرديدگزارش گرديد نرمال  نرمال  نرمال  نرمال ESR    ووووCBCدر آزمايشات بعمل آمده   در آزمايشات بعمل آمده   در آزمايشات بعمل آمده   در آزمايشات بعمل آمده   . . . . بستري ميگردد بستري ميگردد بستري ميگردد بستري ميگردد 
يلينه شدن يلينه شدن يلينه شدن يلينه شدن  و آزمايشگاهي در نهايت تشخيص دم و آزمايشگاهي در نهايت تشخيص دم و آزمايشگاهي در نهايت تشخيص دم و آزمايشگاهي در نهايت تشخيص دمو بررسيهاي بالينيو بررسيهاي بالينيو بررسيهاي بالينيو بررسيهاي بالينيMRI    با انجامبا انجامبا انجامبا انجام    ....بعمل آمده از قفسه سينه  نرمال بودبعمل آمده از قفسه سينه  نرمال بودبعمل آمده از قفسه سينه  نرمال بودبعمل آمده از قفسه سينه  نرمال بود

 .... گرديد گرديد گرديد گرديدتائيدتائيدتائيدتائيدب ب ب ب اعصااعصااعصااعصا
گونه كرمهاي قالبدار   گونه كرمهاي قالبدار   گونه كرمهاي قالبدار   گونه كرمهاي قالبدار   دو  دو  دو  دو  سترونژيلوس و هر    سترونژيلوس و هر    سترونژيلوس و هر    سترونژيلوس و هر    اااا تريكو  تريكو  تريكو  تريكو ،،،، آسكاريس  آسكاريس  آسكاريس  آسكاريس درماندرماندرماندرماندر  در  در  در  كه  كه  كه  كه  لواميزول يك داروي ضد انگل مي باشد        لواميزول يك داروي ضد انگل مي باشد        لواميزول يك داروي ضد انگل مي باشد        لواميزول يك داروي ضد انگل مي باشد        

يل يل يل يل لورواوراسلورواوراسلورواوراسلورواوراس به همراه ف به همراه ف به همراه ف به همراه ف سرطان كولون سرطان كولون سرطان كولون سرطان كولون درمان درمان درمان درماندردردردرفقط فقط فقط فقط ايمني ايمني ايمني ايمني سيستم سيستم سيستم سيستم  تنظيم كننده  تنظيم كننده  تنظيم كننده  تنظيم كننده به عنوانبه عنوانبه عنوانبه عنواناين فرآورده اين فرآورده اين فرآورده اين فرآورده . . . . مؤثر مي باشدمؤثر مي باشدمؤثر مي باشدمؤثر مي باشد
 .... قرار گرفته است قرار گرفته است قرار گرفته است قرار گرفته است(FDA)    اااا سازمان غذا و داروي آمريك سازمان غذا و داروي آمريك سازمان غذا و داروي آمريك سازمان غذا و داروي آمريكمورد تأييدمورد تأييدمورد تأييدمورد تأييد
خوني خوني خوني خوني      اين دارو در خصوص ايجاد عوارض عصبي و  اين دارو در خصوص ايجاد عوارض عصبي و  اين دارو در خصوص ايجاد عوارض عصبي و  اين دارو در خصوص ايجاد عوارض عصبي و Labeling ايجاد تغييراتي را در  ايجاد تغييراتي را در  ايجاد تغييراتي را در  ايجاد تغييراتي را در FDA    ،،،، ميالدي ميالدي ميالدي ميالدي1998199819981998در سال در سال در سال در سال 

 ....ضروري دانسته استضروري دانسته استضروري دانسته استضروري دانسته است
 مواردي از  مواردي از  مواردي از  مواردي از ،،،،بوده اندبوده اندبوده اندبوده اند    در بيماراني كه تحت درمان با داروي لواميزولدر بيماراني كه تحت درمان با داروي لواميزولدر بيماراني كه تحت درمان با داروي لواميزولدر بيماراني كه تحت درمان با داروي لواميزول جديـد دارو ذكـر شـده اسـت كه       جديـد دارو ذكـر شـده اسـت كه       جديـد دارو ذكـر شـده اسـت كه       جديـد دارو ذكـر شـده اسـت كه      Labelingدر  در  در  در  

همچنين در درمان توأم لواميزول و   همچنين در درمان توأم لواميزول و   همچنين در درمان توأم لواميزول و   همچنين در درمان توأم لواميزول و   . . . . گزارش شده است  گزارش شده است  گزارش شده است  گزارش شده است  اعصاب  اعصاب  اعصاب  اعصاب   دميلينه شدن     دميلينه شدن     دميلينه شدن     دميلينه شدن    اااا در ارتباط ب    در ارتباط ب    در ارتباط ب    در ارتباط ب   اتياتياتياتيآنسفالوپآنسفالوپآنسفالوپآنسفالوپسـندرم شبه    سـندرم شبه    سـندرم شبه    سـندرم شبه    
ي محيطي و لوكوآنسفالوپاتي التهابي چندكانونه به ثبت رسيده است و شروع عالئم ي محيطي و لوكوآنسفالوپاتي التهابي چندكانونه به ثبت رسيده است و شروع عالئم ي محيطي و لوكوآنسفالوپاتي التهابي چندكانونه به ثبت رسيده است و شروع عالئم ي محيطي و لوكوآنسفالوپاتي التهابي چندكانونه به ثبت رسيده است و شروع عالئم تتتتپاپاپاپاورووروورووروفلورواوراسيل مواردي از نفلورواوراسيل مواردي از نفلورواوراسيل مواردي از نفلورواوراسيل مواردي از ن

ي، لتارژي، از دست دادن حافظه، ي، لتارژي، از دست دادن حافظه، ي، لتارژي، از دست دادن حافظه، ي، لتارژي، از دست دادن حافظه، وما، گيجوما، گيجوما، گيجوما، گيج ك ك ك كعالئم شاملعالئم شاملعالئم شاملعالئم شاملاين اين اين اين . . . . و تظاهرات باليني در اين موارد كامالً متفاوت بوده استو تظاهرات باليني در اين موارد كامالً متفاوت بوده استو تظاهرات باليني در اين موارد كامالً متفاوت بوده استو تظاهرات باليني در اين موارد كامالً متفاوت بوده است
 .... تشنج و اختالالت گفتاري مي باشد تشنج و اختالالت گفتاري مي باشد تشنج و اختالالت گفتاري مي باشد تشنج و اختالالت گفتاري مي باشدپارستزي،پارستزي،پارستزي،پارستزي،ضعف عضالني، ضعف عضالني، ضعف عضالني، ضعف عضالني، 

شروع شروع شروع شروع     ....كه در برخي موارد كشنده مي باشدكه در برخي موارد كشنده مي باشدكه در برخي موارد كشنده مي باشدكه در برخي موارد كشنده مي باشد    گرددگرددگرددگردد ايجاد آگرانولوسيتوز  ايجاد آگرانولوسيتوز  ايجاد آگرانولوسيتوز  ايجاد آگرانولوسيتوز موجبموجبموجبموجبكن است كن است كن است كن است يزول مميزول مميزول مميزول مممممملوالوالوالوامصرف مصرف مصرف مصرف همچنين همچنين همچنين همچنين 
    نيزنيزنيزنيز از بيماران، بدون عالمت  از بيماران، بدون عالمت  از بيماران، بدون عالمت  از بيماران، بدون عالمت محدوديمحدوديمحدوديمحدودي در تعداد  در تعداد  در تعداد  در تعداد اگر چهاگر چهاگر چهاگر چهرانولوسيتوز معموالً همراه با عالئم شبه آنفوالنزا مي باشد رانولوسيتوز معموالً همراه با عالئم شبه آنفوالنزا مي باشد رانولوسيتوز معموالً همراه با عالئم شبه آنفوالنزا مي باشد رانولوسيتوز معموالً همراه با عالئم شبه آنفوالنزا مي باشد گگگگآآآآ

 ....نمايدنمايدنمايدنمايدبروز مي بروز مي بروز مي بروز مي 
ضروري بنظر ضروري بنظر ضروري بنظر ضروري بنظر ول و يا مصرف توأم آن با فلورواوراسيل ول و يا مصرف توأم آن با فلورواوراسيل ول و يا مصرف توأم آن با فلورواوراسيل ول و يا مصرف توأم آن با فلورواوراسيل با توجه به موارد باال رعايت نكات زير هنگام مصرف لواميزبا توجه به موارد باال رعايت نكات زير هنگام مصرف لواميزبا توجه به موارد باال رعايت نكات زير هنگام مصرف لواميزبا توجه به موارد باال رعايت نكات زير هنگام مصرف لواميز

 ....مي رسدمي رسدمي رسدمي رسد
نين در  نين در  نين در  نين در   همچ  همچ  همچ  همچ ....، دارو بايد بالفاصله قطع گردد     ، دارو بايد بالفاصله قطع گردد     ، دارو بايد بالفاصله قطع گردد     ، دارو بايد بالفاصله قطع گردد      لواميزول  لواميزول  لواميزول  لواميزول  مصرف  مصرف  مصرف  مصرف متعاقبمتعاقبمتعاقبمتعاقبولوژيك حاد   ولوژيك حاد   ولوژيك حاد   ولوژيك حاد   در صورت وقوع سندرم نور    در صورت وقوع سندرم نور    در صورت وقوع سندرم نور    در صورت وقوع سندرم نور     -1

     مصرف مصرف مصرف مصرفبيماران معموالً با قطعبيماران معموالً با قطعبيماران معموالً با قطعبيماران معموالً با قطع. . . . ددددنننن، هر دو دارو بايد فوراً قطع شو، هر دو دارو بايد فوراً قطع شو، هر دو دارو بايد فوراً قطع شو، هر دو دارو بايد فوراً قطع شوفلورواوراسيل فلورواوراسيل فلورواوراسيل فلورواوراسيل توأم لواميزول و توأم لواميزول و توأم لواميزول و توأم لواميزول و صورت مصرف صورت مصرف صورت مصرف صورت مصرف 
 .... است است است استگشتهگشتهگشتهگشته اما در برخي موارد اين سندرم منجر به مرگ بيماران  اما در برخي موارد اين سندرم منجر به مرگ بيماران  اما در برخي موارد اين سندرم منجر به مرگ بيماران  اما در برخي موارد اين سندرم منجر به مرگ بيماران يابنديابنديابنديابندداروها بهبود مي داروها بهبود مي داروها بهبود مي داروها بهبود مي 

 ....تحت پايش باشندتحت پايش باشندتحت پايش باشندتحت پايش باشندآنسفالوپاتي آنسفالوپاتي آنسفالوپاتي آنسفالوپاتي      اختالالت كبدي بايد دائماً در طول درمان از لحاظ بروز اختالالت كبدي بايد دائماً در طول درمان از لحاظ بروز اختالالت كبدي بايد دائماً در طول درمان از لحاظ بروز اختالالت كبدي بايد دائماً در طول درمان از لحاظ بروزههههببببمبتال مبتال مبتال مبتال بيماران بيماران بيماران بيماران  -2

بصورت بصورت بصورت بصورت ، الكتروليتها و تستهاي عملكرد كبدي ، الكتروليتها و تستهاي عملكرد كبدي ، الكتروليتها و تستهاي عملكرد كبدي ، الكتروليتها و تستهاي عملكرد كبدي ))))پالكتپالكتپالكتپالكتشمارش شمارش شمارش شمارش ، ، ، ،  افتراقي افتراقي افتراقي افتراقيCBCشامل  شامل  شامل  شامل  ( ( ( ( بررسـيهاي هماتولـوژيك     بررسـيهاي هماتولـوژيك     بررسـيهاي هماتولـوژيك     بررسـيهاي هماتولـوژيك      -3
     ....در طول دارو درماني با لواميزول و فلورواوراسيل ضروري مي باشددر طول دارو درماني با لواميزول و فلورواوراسيل ضروري مي باشددر طول دارو درماني با لواميزول و فلورواوراسيل ضروري مي باشددر طول دارو درماني با لواميزول و فلورواوراسيل ضروري مي باشدنيز نيز نيز نيز  و  و  و  و  مصرف مصرف مصرف مصرف قبل از شروع قبل از شروع قبل از شروع قبل از شروعروتينروتينروتينروتين

                            صيه شده لواميزول احتمال وقوع آگرانولوسيتوز افزايش       صيه شده لواميزول احتمال وقوع آگرانولوسيتوز افزايش       صيه شده لواميزول احتمال وقوع آگرانولوسيتوز افزايش       صيه شده لواميزول احتمال وقوع آگرانولوسيتوز افزايش       از آنجائـيكه بـا مصـرف دوزهـاي بـيش از مقادير تو             از آنجائـيكه بـا مصـرف دوزهـاي بـيش از مقادير تو             از آنجائـيكه بـا مصـرف دوزهـاي بـيش از مقادير تو             از آنجائـيكه بـا مصـرف دوزهـاي بـيش از مقادير تو              -4
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 ركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروهاركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروهاركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروهاركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروهامممم

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي----معاونت غذا و دارومعاونت غذا و دارومعاونت غذا و دارومعاونت غذا و دارو

، ، ، ، از همكاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور مراتب را از طريق ارسال فرم هاي زرداز همكاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور مراتب را از طريق ارسال فرم هاي زرداز همكاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور مراتب را از طريق ارسال فرم هاي زرداز همكاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور مراتب را از طريق ارسال فرم هاي زرد

....به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايندبه مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايندبه مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايندبه مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايند) ) ) ) 88923193889231938892319388923193    ----88923194889231948892319488923194((((يا با تماس تلفني يا با تماس تلفني يا با تماس تلفني يا با تماس تلفني  و و و و ) ) ) )88890857888908578889085788890857((((نمابر نمابر نمابر نمابر 


