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  هشدارهاي جديد در رابطه با مصرف كلوزاپين
مبني بـر   اطالعيه اي    2006 ژانويه   13 در   Novartisو شركت داروسازي    ) FDA(سازمان غذا و داروي آمريكا      

ايـن   .نـد وده ا منتـشر نمـ   ) پيـك ياز دسته داروهاي ضد جنون آت     (  داروي كلوزاپين    Labelingاعمال تغييرات در    
  ن ي داروي كلـوزاپ    و تـداخالت    عـوارض جـانبي    ، مـصرف، احتيـاط      منـع تغييرات شامل تغيير در موارد هشدار و      

    : كه اهم آن به شرح زير استمي باشد
  :استتغيير يافته داروي كلوزاپين به صورت زير سيتوز ناشي از لوآگرانوبرنامه پايش ـ  1

ــف ــز   -الـ ــروع و نيـ ــيش از شـ ــصرف پـ ــام مـ ــوزاپين هنگـ ــر   كلـ ــالوه بـ ــداد نوتروWBC عـ ــاليف، تعـ   هـ
 Absolute Neutrophil Count (ANC) شودبررسي بايد نيز .  
  ANC≥  2000/mm3 و  WBC≥ 3500/mm3: پارامترهاي جديد جهت شروع دارو درمـاني بـا كلـوزاپين    -ب

  .اعالم شده است
دوم هر دو هفتـه و بعـد از آن هـر     ماه 6 ماه اول مصرف كلوزاپين به صورت هفتگي، 6 در ANC  وWBC -ج

  ). ANC≥  2000/mm3  و  WBC≥ 3500/mm3( دنشوند كه در محدوده قابل قبول باشبررسي ماه بايد 
  وز در افرادي كه بعد از بهبودي از لكوپني متوسط ايجـاد شـده توسـط كلـوزاپين                 ت احتمال بروز آگرانولوسي   -د
] (3000/mm3>WBC≥2000/mm3) ــا ــان  (mm3>ANC≥ 1000/mm3/1500)] ي ــت درم ــاره تح ــا، دوب  ب

 WBC بايـد     اگر اين افراد دوباره تحت درمان با كلوزاپين قرار گيرند         .  افزايش مي يابد   كلوزاپين قرار مي گيرند،   
  . شودبررسي ماه هفتگي 12 آنها به مدت ANCو 
 بالفاصله قطع شده    داروبايد   ،اشته باشند  د ANC<1000/mm3 و يا    WBC<2000/mm3 بيماراني كه       در -هـ
 ANC و WBC هفته هر روز از نظر شمارش 4 به مدت  اين بيماران  بايد. مجدداً مصرف نگردد به هيچ وجهو 

 و WBC >3000/mm3 پـايش شـوند تـا   روزانـه   بايـد  در ابتـدا به اين ترتيب كه .  و عالئم كلينيكي پايش شوند
ANC>1500/mm3ــ . برســـد ــه بايـــد پـ ــار در هفتـ ــد از آن دوبـ ــا  بعـ ــوند تـ  و WBC>3500/mm3ايش شـ
ANC>2000/mm3  تـا اطمينـان حاصـل شـود كـه       هفتگي پـايش شـوند   سپسبرسد وWBC> 3500/mm3   

  .پايدار شده باشد
    احتمـال مـرگ و ميـر تائيـد     بـه علـت افـزايش    در افـراد مـسن  لوزاپين در سايكوز ناشي از دمانسمصرف كـ  2

   .ه استنشد
  . به موارد منع مصرف اين دارو اضافه شده استParalytic Ileus ) ( روده  ابتالي بيمار به انسداد فلجيـ3
  .دو عارضه هيپركلسترولمي و هيپرتري گليسريدمي به عوارض ناشي از مصرف كلوزاپين اضافه شده است ـ4
مـصرف همزمـان    . شـده اسـت  ذكـر نيـز  تداخل باسيتالوپرام ) نتيكيتداخالت فارماكوك(  در قسمت احتياطات     ـ5

الوپرام و كلوزاپين باعث افزايش غلظت سرمي كلـوزاپين مـي شـود و ايـن مـورد بـه تـداخالت موجـود در                         سيت
Labeling استدهضافه ش ادارو .  

Reference: 
WWW.fda.gov/medwatch/safety 
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  .بررسي عوارض ناخواسته داروها  گزارش نمايند

  
  مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

   معاونت غذا و دارو-دبيرخانه تحقيقات كاربردي
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  


