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  عوارض شديد پوستي ناشي ازمصرف الموتريژين
  

 گزارشي مبني (ADR)به اطالع كليه همكاران محترم مي رساند كه مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها       
 سـاله متعاقـب مـصرف       16 در خـانمي     ICUبر وقوع ضايعات جلدي شـديد، زخـم در قرنيـه و بـستري شـدن در                  

  .مزمان داروي الموتريژين و والپروئيك اسيد دريافت نموده استه
مشكالت پوستي  . الموتريژين يك داروي ضد صرع است كه در كنترل صرع پارشيال مورد استفاده قرار مي گيرد               
 هفتـه پـس از      2-8از جمله شايعترين عوارض گزارش شده ناشي از مصرف اين دارو مي باشـد كـه معمـوالً طـي                     

بـه عنـوان    ( موتريژين بروز مي نمايد، ولي به ندرت ممكن است پس از دوره هاي طـوالني مـدت                  شروع مصرف ال  
اين عوارض پوستي گاهي بسيار شديد و تهديـد كننـده حيـات مـي باشـند، ماننـد                   . نيز بروز نمايد  )  ماه بعد    6مثال  

وئيـك اسـيد احتمـال بـروز     سندرم استيونس جانسون و نكروليز اپيدرمال سمي و در اثر مصرف همزمان با والپر     
با توجه به مصرف قابل توجه اين فرآورده طي سالهاي اخير در كشور ما، از كليـه همكـاران              . آنها افزايش مي يابد   

  :محترم تقاضا مي گردد به نكات زير توجه فرمايند
 بـروز   بر اساس شواهد موجود، افزايش غلظت پالسمايي الموتريژين طي هفته هاي ابتدايي درمـان منجـر بـه                  - 1

لذا به منظور پيشگيري از بروز عوارض پوستي شديد ناشي از اين دارو توصيه مي شود كـه                  . راش مي گردد  
مصرف الموتريژين با مقادير مصرف اندك آغاز گشته به تدريج افزايش يابد و از تجويز مقادير مصرف بـاال      

  . در ابتداي درمان خودداري گردد
 كاهش كليرنس و افزايش غلظت پالسـمايي المـوتريژين بـه بـيش از دو                از آنجايي كه والپروئيك اسيد موجب      - 2

برابر حد معمول مي گردد، ميزان بروز راش هاي خطرناك در اثر مصرف همزمان اين دو فرآورده به شـدت                    
  . افزايش مي يابد

 از جمله راش هاي خطرناك ناشي از مصرف الموتريژين كه ممكن است منجـر بـه بـستري شـدن بيمـار در                        - 3
 ، اريتم مولتي فـرم،      (TEN)نكروليز اپي درمال سمي       يمارستان گردد مي توان به سندرم استيونس جانسون،       ب

باعالئم تب، راش، تورم صـورت و درگيـري هـاي خـوني، كبـدي و يـا                  ( آنژيوادم و سندرم ازدياد حساسيت      
  . اشاره نمود) لنفاتيك 

پيش رونده و تهديد كننده حيات وجود ندارد، بـا           از آنجايي كه امكان تشخيص راش هاي خفيف از راش هاي             -4
  .  مشاهده اولين عالئم راش مصرف دارو بايد قطع گردد

  . مرگ در اثر راش هاي ناشي ازمصرف الموتريژين به ندرت گزارش شده است -5
 بـه اثبـات نرسـيده     Lennox- Gastaut سال بـه جـز سـندرم    16 كارآيي وايمني الموتريژين در كودكان زير  -6

 سـال فـاكتور مـستعد كننـده در جهـت افـزايش خطـر بـروز                  16 مشاهدات نشان مي دهند كه سن زيـر          است،
  . راشهاي خطرناك مي باشد

زيرا دوزاژ دارويي مناسـب كـه       .(  كيلوگرم توصيه نمي شود    17 مصرف الموتريژين درافراد با وزن كمتر از         - 7
  )ت تامين كننده مقدار مصرف اوليه در اين افراد باشد، موجود نيس

  .  خطر بروز عوارض پوستي در زنان بيشتر از مردان گزارش شده است - 8
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