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  ودكشيخ داروهاي ضد صرع و افزايش خطر افكار يا رفتار

، افزايش خطر افكار يا رفتار خودكشي به عنوان يكي از عوارض داروهاي ضد صرع مورد مطالعه و تاييد قرار گرفته است

تغيير در رفتار بيمار كه مي تواند بيانگر  توصيه مي شود در صورت تجويز هر يك از داروهاي ضد صرع، هر گونها لذ

   .ت مورد پايش قرار گيرددقپيدايش يا تشديد افكار يا رفتار خودكشي يا افسردگي باشد به 

داروهاي ضد صرع مورد استفاده در درمان صرع، اختالالت رواني  labelingتغيير  رساند كه اطالع همكاران محترم مي به
افزايش خطر افكار يا رفتار خودكشي به عنوان يكي از ذكر مبني بر ) نوروپاتيك هايدردو  مانند ميگرن(و ساير شرايط 

لذا توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب مي . قرار گرفته است FDAمورد تصويب به تازگي عوارض داروهاي مذكور، 
  : نمايد

. د صرع مورد مطالعه و تاييد قرار گرفته استافزايش خطر افكار يا رفتار خودكشي درمورد يازده داروي ض - 1
         براساس اين مطالعات، اين عارضه به تمامي داروهاي ضد صرع مورد استفاده براي هر نوع انديكاسيون 

 .قابل تعميم مي باشد

مازپين، يازده داروي مورد مطالعه شامل كاربامازپين، فلبامات، گاباپنتين، الموتريژين، لوتيراستام، اكس كاربا - 2
  .پرگاباالين، تباگابين، توپيرامات، والپروات و زونيساميد مي باشد

       نشان داده شده است كه بيماران دريافت كننده داروهاي ضد صرع تقريباً  FDAدر آناليز انجام شده توسط  - 3
 . دو برابر بيماران دريافت كننده پالسبو دچار افكار يا رفتارهاي خودكشي شده اند

از شروع مصرف داروهاي ضد صرع آغاز پس خطر افكار يا رفتار خودكشي ممكن است طي مدت يك هفته افزايش  - 4
 . لذا توجه ويژه به اين امر از همان ابتداي مصرف داروهاي ضد صرع ضروري است ،شود

توصيه مي شود در صورت تجويز هر يك از داروهاي ضد صرع، هر گونه تغيير در رفتار بيمار كه مي تواند  - 5
ئمي مانند عال. مورد پايش قرار گيرد دقتنگر پيدايش يا تشديد افكار يا رفتار خودكشي يا افسردگي باشد به بيا

  .ممكن است نشانه هاي شروع رفتار خودكشي باشندآژيتاسيون، مانيا و هايپومانيا  اضطراب،

  

  
  
  
  
  

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