
  10اطالعيه شماره 

 اينترفرون آلفا
 
 

اينترفرون آلفا با خاصيت ضد ويروس،آنتي نئو پالسم و تحريك كننده سيستم ايمني در درمان 
  . مورد استفاده قرار مي گيردD,C,Bلوسمي، كارپوس ساركوما وابسته به ايدز و هپاتيت نوع 

. شي از اين فرآورده را تجربه مي كنندآافا عوارض نا اينترفرون معموالً تمام بيماران مصرف كننده
عوارض مهم اينترفرون آلفا عوارض شبه انفلوانزا، عوارض گوارشي، عوارض عصبي و عوارض 

  .خوني است
، خستگي، درد عضالني، لرز، تاكيكاردي، ) درجه سانتيگراد38-40( عوارض شبه انفلوانزا با عالئم تب

  .عضي موارد كرامپ شكمي و اسهال تظاهر مي كندبي اشتهايي، كاهش وزن، كمر درد، گيجي ودرب
، آنمي و ترومبوسيتوپني است )بخصوص نوتروپني(از جمله عوارض خوني اينترفرون آلفا لكوپني

هر چند . به راحتي تحمل مي شود   ترومبوسيتوپني و آنمي معموالً. بيماران رخ مي دهد% 3- 42كه در 
بروز . كه بيمار مجبور به قطع دارو درماني مي شوددر مواردي ترومبوسيتوپني آنقدر شديد است 

لكوپني و ترومبوسيتوپني . منجر به قطع دارو مي گردد) به عنوان مثال گرانولوسيتوپني(لكوپني 
از جمله عوارض . با قطع دارو سريع برگشت مي كند ولي برگشت آنمي به آهستگي صورت مي گيرد

  . هفته اول بروز مي كند2-4 طي  الًخوني ديگر، كاهش تعداد پالكت است كه معمو
  شايع ترين عوارض عصبي ناشي از اينترفرون آلفا خستگي، سردرد و گيجي 

 1، اضطراب، سرگيجه و فراموشي در كمتر از )كم خوابي و پرخوابي( اختالل در خواب. مي باشد
  .درصد بيماران گزارش شده است

ن به بثورات  جلدي، آلوپسي ونازك شدن مو از جمله عوارض شايع ديگر اينترفرون آلفا مي توا
اريتم، خارش و كهير از ديگر عوارض .  درصد از بيماران به وقوع مي پيوندد25اشاره كرد كه در 

 ماه بعد از شروع درمان به وقوع پيوسته 3 آلوپسي ناشي از اين دارو معموال ً. پوستي اين دارواست
  .اينترفرون آلفا به حالت اوليه بر مي گردد ماه پس از قطع 1-3و معموالً پس از گذشت 

با توجه به افزايش مصرف اينترفرون آلفا در ايران طي سال هاي گذشته و لزوم پيگيري عوارض 
احتمالي ناشي از مصرف دارو خواهشمند است در صورت مشاهده هر گونه عارضه ناشي از دارو، 

جهت اطالع .  به اين مركز اطالع دهيد141185-948 صندوق پستي –موضوع را از طريق آدرس تهران 
  . تماس حاصل فرماييد6405569بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 

  
 مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

  معاونت غذا و دارو- دفتر تحقيق وتوسعه
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


