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  هشدار در خصوص عوارض شديد و كشنده ناشي از مصرف سفترياكسون

را به خود اختصاص ) مورد 26( مي باشد و بيشترين موارد مرگ گزارش شده ADRمركز سفترياكسون مسبب بروز بيشترين عوارض به ثبت رسيده در 

       ، اجتناب از تجويز فرآورده در موارد غير ضروري و خارج از انديكاسيونهاي آن،)دقيقه 30الي  15حداقل (عت تزريق رعايت سر  .داده است

 .توجه به سابقه حساسيت دارويي بيمار و تزريق در مكانهاي مجهز به سيستم احياء، مي تواند منجر به كاهش فراواني وقوع اين عوارض گردد

 معاونت غذا و دارو 24/6/1386 بخشنامه مورخ نيزو در خصوص عوارض سفالوسپورينهاي تزريقي اين مركز  45 و39 رهپيرو اطالعيه هاي شما

 ناشي از مصرف سفترياكسون ADRبه اطالع همكاران محترم مي رساند كه تعداد عوارض ارسالي به مركز ، در رابطه با داروي سفترياكسون

 در سالهاي اخير شديداً رو به رشد بوده است و نظر به اهميت  نيز كه ميزان مصرف سفترياكسون در كشوراز آنجايي. همچنان سير افزايشي دارد

 : توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب مي نمايد،موضوع

ش عارضه  مورد گزار567ن با وداروي سفترياكس، 1387تير ماه پايان لغايت  1377 سال  ازADRدر ميان گزارش هاي رسيده به مركز  -1

، نيز ADR موارد مرگ گزارش شده به مركز ميان در هم چنين .بوده استبه ثبت رسيده در اين مركز مسبب بروز بيشترين عوارض 

 . را به خود اختصاص داده است موارد مرگ ن بيشتري،مورد گزارش 26سفترياكسون با 

 به ،اين عوارض در طي سالهاي گذشته كامالً مشهود است سير صعودي تعداد ،در بررسي گزارش هاي عوارض ناشي از سفترياكسون -2

      . رسيده است 1387در چهار ماهه نخست سال  مورد 68و  1386مورد در سال  195 به 1381در سال مورد  11 داز تعدا اين ترتيب كه

تهديدكننده حيات  شديد، جدي ووارض ع گروه   در  كهاين عوارض عمدتا مشتمل بر آنافيالكسي و واكنشهاي شبه آنافيالكسي مي باشند 

 .دنقرار مي گيربيمار 

، اكيدا آورده در موارد غيرضروري مي باشدمصرف بي رويه فريكي از عوامل موثر بر افزايش وقوع عوارض دارويي، با توجه به اينكه  -3

 . خودداري گردد،به عنوان سفالوسپورين نسل سوم انديكاسيونهاي اين فرآورده به جز دارو در مواردي اينتوصيه مي گردد از تجويز 

د، جدا ن مي باش و قابل تجويزاشكال خوراكي موثرهم چنين تاكيد مي نمايد از جايگزين نمودن فرم تزريقي آنتي بيوتيكها در مواردي كه 

 .دگردپرهيز 

موكدا توصيه مي گردد از تزريق سريع ل عوارض ناشي از آن موثر مي باشد، از آنجايي كه سرعت تزريق اين فرآورده بر وقوع و كنتر -4

 . دقيقه به طول انجامد 30 الي 15 حداقل  انفوزيون وريديمده،وريدي آن جلوگيري به عمل آ

ورينها را داشته با توجه به اينكه در برخي از گزارشهاي ارسالي به اين مركز، بيمار سابقه حساسيت به اين فرآورده يا ساير سفالوسپ -5

بيمار سؤال گردد و چنانچه بيمار سابقه از  دارويي اين دارو در مورد سابقه حساسيت يا تزريق  و توصيه مي گردد پيش از تجويزاست،

حساسيت متقاطع پني سيلين ها و  هم چنين با توجه به .  جداً خودداري گرددتجويز آن از ،حساسيت به سفالوسپورين ها را دارد

فقط در مواقع بسيار ضروري و با اين فرآورده تجويز نيز سابقه حساسيت به پني سيلين ها وجود در صورت  ،پورين هاسفالوس

 .احتياط فراوان صورت پذيرد

در مكانهاي غير از يا  و از تزريق توسط افراد غير حرفه اي گيردتزريق اين فرآورده بايستي صرفاً در مراكز مجهز به سيستم احيا انجام  -6

 .مراكز درماني مجهز به امكانات احيا جداً خودداري گردد
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