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 زجاجيهتزريق داخل  به صورت ®Avastin اشتباهمصرف  چشمي به دنبال شديدعوارض 

، از انديكاسيون هاي تاييد نشده و غير مجاز اين دارو مي باشد كه مي تواند منجر ®Avastin تزريق داخل زجاجيه داروي

   . توصيه  ميشود از تزريق داخل چشمي اين فرآورده اكيداً خودداري شود لذا .شودچشمي عوارض شديد به بروز 

Avastin®  نام تجاري دارويbevacizumabوريدي  تزريقبه صورت ها درمان برخي از انواع سرطاندركه   مي باشد 

وال ناشي از انسداد وريدي شبكيه،  درمان ادم ماك به منظور®Avastin تزريق داخل زجاجيه. مورد استفاده قرار مي گيرد

 .چشمي شودشديد ند منجر به بروز عوارض  كه مي توا اين دارو مي باشدتاييد نشدهيكي از انديكاسيون هاي 

 يا سندرم توكسيك به صورت اندوفتالميت استريل گزارشهايي مبني بر بروز عوارض جانبي چشمي  كانادا،ADRمركز 

 بدنبال بررسي.  دريافت نموده است(Toxic Anterior segment syndrome or TASS)اتاق قدامي چشم 

كه به  است منتشر نموده اطالعيه اي در اين باره (Roche)  سازنده داروشركت به همراه  مركزآنگزارشهاي ذكر شده، 
 : ب مي نمايدمنظور پيشگيري از بروز عوارض مشابه در كشور ما، توجه همكاران محترم رابه مفاد اطالعيه مذكور جل

هيچ يك نشده و مورد تاييد شركت سازنده و واقع بررسي مورد چشم پزشكي  در مصارف Avastinاستفاده از  -1
 .نمي باشداز مراجع قانوني بهداشتي 

 
اين  .در كانادا گزارش شده استبه دنبال تزريق داخل زجاجيه اين دارو عوارض چشمي شديد ورد م 25اد  تعد -2

وقوع بيانگر مي تواند  در مجموع كه تالميت، تاري ديد و فلوتر بوده است، اندوف التهاب چشم مشتمل برعوارض
 . باشد(Toxic Anterior segment syndrome or TASS) توكسيك اتاق قدامي چشمسندرم 

 
       يك نوع اندوفتالميت استريل است كه در صورت ورود يك ماده  (TASS)سندرم توكسيك اتاق قدامي چشم  -3

 .بوجود مي آيد محيط pHغير عفوني مانند دارو و ايجاد آسيب بافتي ناشي از تغيير 
 

 از فرآورده (B3002B028)اگرچه تمامي بيماران مبتال به عوارض فوق الذكر از يك شماره سري ساخت خاص  -4
شكوك را رد مذكور استفاده نموده اند، بررسي هاي صورت گرفته تاكنون وجود هرگونه اشكال در سري ساخت م

 .نموده است
 

       انكولوژي مصارف  تزريق داخل وريدي در مختصفرموالسيون و شكل دارويي آن،  ساخت اين دارو، فرآيند -5
 . لذا توصيه ميشود از تزريق داخل چشمي اين فرآورده اكيداً خودداري شود.مي باشد

 

 
 
 

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

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

 گـزارش   ADR مركـز  به) 88923193-4( تلفني تماس يا ) 88890857 (نمابر  ، www.darmc.ir سايت طريق از يا و 14185-948 پستي صندوق

 .نمايند


