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 Deferasiroxي ناشي از نارسايي كليه و سيتوپن

 
 به همراه شركت (FDA) سازمان غذا و داروي آمريكا  كهبه اطالع كليه همكاران محترم مي رساند

 و            "هشدارها"ييرات در بخش  اعمال برخي تغ در خصوصاطالعيه ايداروسازي نوارتيس 

   .منتشر نموده است Deferasirox داروي Labelingمندرج در  "عوارض"

Deferasirox  در بيماران ن خونپرباري مزمن آهن ناشي از ترانسفوزيوكه در درمان دارويي است 

 نارسايي حاد ازمواردي  اين اطالعيه بر اساس.  سال سن يا بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد2با 

در برخي موارد منجر به  كه گزارش شده استبه اين سازمان ن فرآورده متعاقب مصرف ايكليه 

 مبتال به بيماري هاي همزمان نيز بوده اند و يا ،در اغلب موارد مرگ، بيماران. مرگ بيمار گشته است

 پس از ورود دارو به  در مطالعات،عالوه بر اين. در مراحل پيشرفته اختالالت خوني قرار داشته اند

 از جمله بر بروز عارضه سيتوپني مواردي مبني (Post Marketing) وييبازار دار

گزارش  Deferasiroxگرانولوسيتوز، نوتروپني و ترومبوسيتوپني در بيماران درمان شده با آ

 با موارد ارتباط اين الزم به ذكر است كه.  گشته است بيمار موجب مرگبرخي موارددر  كه شده است

بتال به سابقه ا اغلب اين بيماران نرسيده است واثبات به طور قطع به  Deferasiroxداروي مصرف 

 با نارسايي مغز استخوان بسياري از موارد مي توانددر  اند كه را داشتهاختالالت خوني نوعي از 

  .باشدهمراه 

از جمله (  حساسيتي ازدياد واسكوليت لوكوسيتوكالستيك، كهير و واكنش هاي از مواردي همچنين

  .  گزارش شده است به دنبال مصرف اين فرآورده نيز)مدآنافيالكسي و آنژيوا

در صورت تجويز اين دارو،  كه است شده پزشكي توصيه گروهاين اطالعيه به بر اساس مندرجات 

بيماري هاي  يا ساير  زمينه اي كليهاختالالتسطح سرمي كراتينين در بيماران مبتال به 

  دريافت كننده داروهاي سركوب كننده عملكرد كليه بيمارانو يادان سالمن ،همزمانمستعدكننده 

  . قرار گيرد اندازه گيري دمور

             در بيماران مصرف كننده اين فرآورده همچنين توصيه مي شود شمارش سلولهاي خوني 

 ط بيماري با شرايسيتوپني غيرقابل توجيهبه  در بيماراني كه مبتال گردد و منظم انجام صورتبه 

  . قطع گردد با اين دارو درمان،هستند

Reference: www.fda.gov/medwatch / safety/2007 

  

  

  

  

  

  

  

  مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-معاونت غذا و دارو
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