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  فني توئين و عوارض شديد پوستي

مورد گزارش عارضه ناشي از مصرف داروي فني توئين دريافت نموده است كه از ميان عوارض  159، تاكنون،  ADRمركز 

 .اختصاص داده اندبيشترين موارد گزارش شده را به خود ) مورد 128(ارسال شده، عوارض پوستي 

ه مورد گزارش عارض 159 ،تاكنون ،محترم مي رساند كه مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروهابه اطالع همكاران 

) مورد 128(از ميان عوارض ارسال شده، عوارض پوستي . داروي فني توئين دريافت نموده استمصرف از  ناشي

گزارشهاي ارسالي از عوارض اين  يافزايشسير با توجه به . داده اند را به خود اختصاص بيشترين موارد گزارش شده

 :خوراكي و تزريقي، توجه همكاران را به نكات زير جلب مي نمايدبا مصرف شكل دارو 

. مي شوند درصد بيماران مصرف كننده فني توئين دچار واكنشهاي پوستي ناشي از اين دارو 10تا  5 .1

مي  خارش اهمراه ب در اكثر مواردسرخك، شبه مخملك يا كهير بوده و  ضايعات پوستي اغلب به صورت شبه

، چه بسا لذا توصيه مي شود در تشخيص افتراقي، همواره عوارض دارويي را مد نظر داشته باشيد .باشند

 .تاخير در تشخيص عوارض ناشي از داروها منجر به پيشرفت عارضه شود

ي توان به پاپولهاي كراتوليتيك، پر مويي، اريتم مولتي فرم، فني توئين م از ناشياز ساير عوارض پوستي  .2

 .و ضايعات شبه قارچي اشاره نمود نس جانسون، نكروليز اپيدرمي سميسندرم استيو

، به ثبت رسيده است ADR مركز  كه درگزارش سندرم استيونس جانسون ناشي از داروها مورد  132در ميان  .3

همچنين از . ده استشمورد منجر به مرگ بيمار  1مورد از اين موارد بوده كه در  10روي فني توئين مسبب دا

ناشي از مورد  2 است، شدهگزارش  ADRمورد نكروليز اپيدرمي سمي ناشي از داروها كه به مركز  16تعداد 

 .مورد منجر به فوت بيمار شده است 1كه در  بوده استفني توئين مصرف 

منع مصرف  ها، سابقه واكنش افزايش حساسيتي به اين دارو يا ساير هيدانتوئين باتوئين در بيماران  فني .4

احتياطات  بايد با سابقه واكنش هاي افزايش حساسيتي نسبت به فني توئين، بيماراندر مورد همچنين . دارد

سينيميدها و اكسازوليدين باربيتوراتها، سوكمانند  (در خصوص مصرف تركيبات با ساختمان مشابه الزم 

 .ديعمل آه ب)  ديونها

راش  چنانچه .دشوقطع مي بايست دارو مصرف  ،در طول درمان با فني توئيندر صورت بروز راش پوستي  .5

و يا در  باشدضايعات تاولي  يا ، پورپوريكاكسفولياتيومتعاقب مصرف فني توئين بصورت ايجاد شده 

 مي، عالوه بر قطعاپيدرمي س استيونس جانسون يا نكروليز صورت شك به لوپوس اريتماتوز، سندرم

 .دارو، درمان مجدد با فني توئين نبايد شروع شود مصرف

  

  

  

  

  داروها ناخواسته عوارض بررسي و ثبت مركز

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

 و زرد هـاي  فـرم  تكميـل  طريق از را مراتب ،ييدارو اشتباه اي رضهعا گونه هر مشاهده صورت در دشو مي تقاضا محترم همكاران از

   ) 88923193-4( تلفنـي  تمـاس  يـا )  88890857( نمابر  ، www.adrmc.ir سايت طريق از يا و 14185-948 پستي صندوق به  ارسال

 .نمايند گزارش  ADR مركز به


