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    گلبول قرمز به دنبال مصرف داروي مايكوفنوالت موفتيل خالصاحتمال بروز آپالزي

 با Cellceptبه دنبال مصرف همزمان  (Pure Red Cell Aplasia or PRCA)گلبول قرمز خاص آپالزي  مواردي از بروز

كه توسط شركت سازنده نسبت به احتمال وقوع آن  ننده سيستم ايمني گزارش شده استساير فرآورده هاي سركوب ك

  .هشدار داده شده است

    ناشي از مصرف (Pure Red Cell Aplasia or PRCA)گلبول قرمز خالص به دنبال گزارش مواردي از آپالزي 

         Cellcept اين فرآورده با نام تجاري  كه سازندهRocheمايكوفنوالت موفتيل در يك مقاله علمي، شركت داروسازي 
    دارويي است كه Cellceptمي باشد، طي نامه اي خطاب به حرف پزشكي، نسبت به وقوع اين عارضه هشدار داده است، 

  به منظور پيشگيري از رد عضو پيوندي در بيماران دريافت كننده پيوند كليه، قلب يا كبد مورد استفاده قرار مي گيرد و 
  . به طور معمول همراه با  سيكلوسپورين و كورتيكواستروئيدها تجويز مي شود

  :با توجه به نامه منتشره از جانب شركت مذكور، توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب مي نمايد

  با ساير فرآورده هاي سركوب كننده سيستم ايمنيCellcept به دنبال مصرف همزمان PRCAمواردي از بروز  -1
همچنين تاثير مصرف همزمان فرآورده هاي . گزارش شده است كه مكانيسم وقوع آن تاكنون ناشناخته مي باشد

  .سركوب كننده سيستم ايمني در بروز اين عارضه نيز نامعلوم گزارش شده است

2- PRCA آيندي زيس، فرئياريتروپو. زيس مي باشدئي است كه وقوع آن ثانويه به نارسايي اريتروپوكم خوني نوعي
           ، در اين بيماري.  گلبول هاي قرمز از پيش سازهاي نابالغ آن در مغز استخوان ساخته مي شوند،است كه طي آن
               ،معموالً در سطوح نرمال مي باشندكه  مگاكاريوسايت ها و پيش سازهاي گلبول سفيد عليرغم وجود

ايديوپاتيك بوده، يا به عنوان   ممكن استPRCA. هستند قرمز در مغز استخوان غايب پيش سازهاي گلبول
        اين نوع . ، ناشي از مصرف دارو مي باشدموارد ٪5در  تقريباً  و زمينه اي بروز نمايدبيماريتظاهري از يك 

  . جع علمي گزارش شده است مورد از آن در مرا600، تنها 1990 يك بيماري نادر مي باشد كه تا سال كم خوني،

         كم خونيشدت .  شامل خستگي، لتارژي و يا رنگ پريدگي غيرطبيعي پوست مي باشدPRCAعالئم بروز  -3
 شديد، عالئمي مانند ضعف، كم خونيدر بيماران مبتال به .  از خفيف تا شديد، متفاوت باشددمي توانايجاد شده 

 . تاكي كاردي و ديس پنه بروز مي نمايد

               . ، بهبود يافته استCellcept با كاهش دوز يا قطع مصرف PRCAدر برخي موارد گزارش شده، عارضه  -4
      در بيماران پيوندي، كاهش سركوب سيستم ايمني ممكن است عضو پيوندي را در معرض خطر از آنجايي كه 

 حتماً بايد در خصوص ،ر دارنده عضو پيونديقطع مصرف دارو در بيماتصميم به  در صورت ،قرار دهدرد پيوند 
  . تدابير الزم را به كار گرفت،ساير اقدامات درماني پيشگيري كننده از رد پيوند

  
  
  
  

  مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها
  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت - دارو و غذا معاونت            

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