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   كلوزاپين و اوالنزپينهيپرگليسمي ناشي از مصرفهشدار در رابطه با 
  

تيپيك را موظف نمـوده  آ به تازگي كليه شركت هاي سازنده ضد جنون هاي (FDA)سازمان غذا ودارو در آمريكا  

داروهاي متعلـق بـه ايـن       ان مصرف كننده    سمي و ديابت در بيمار    ي مبني بر افزايش خطر هيپرگل     ياست تا هشدار  

 ،تيپيـك آي ضد جنـون هـاي       يداروهاي موجود در دسته دارو    . اضافه نمايد  فرآورده Labeling به   دسته دارويي را  

    Aripiprazole   و  Quetiapine  ،Ziprasidonشـامل كلـوزاپين، ريـسپريدون، اوالنـزپين ،          مورد اشاره در ايـن اطالعيـه،        

  :  به هشدار مذكور، توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب مي نمايدبا توجه. دنمي باش

سمي گـزارش  يهيپرگل. تيپيك گزارش شده استآسمي در بيماران تحت درمان با ضد جنون هاي     يهيپرگل .1

  .ماي هيپراسموالر يا مرگ بوده است، كشده در برخي موارد شديد و همراه با كتواسيدوز

سمي يـ تيپيـك و رويـدادهاي ناخواسـته مـرتبط بـا هيپرگل           آ د جنون هاي     اگرچه ارتباط ميان مصرف ض     .2

 ايـن قبيـل عـوارض در      وقـوع   مطالعات اپيـدميولوژيك بيـانگر افـزايش خطـر          كامالَ مشخص نشده است،   

 . بيماران تحت درمان با اين فرآورده ها مي باشند

ــرآورد .3 ــا هيپرگل  ب ــرتبط ب ــدادهاي ناخواســته م ــر روي ــق خط ــ دقي ــاراي ــا  سمي در بيم ــان ب               ن تحــت درم

 . نمي باشددر حال حاضر كامال مشخص تيپيك آضد جنون هاي 

 بايستي به   ،ي گيرند متيپيك قرار   آبيماران مبتال به ديابت شيرين كه تحت درمان با ضد جنون هاي              .4

 .  قرار گيرندقند خون آزمايشطور منظم تحت 

كه رژيم ) مانند چاقي، سابقه فاميلي ديابت   ( يرين  د ريسك فاكتورهاي ابتال به ديابت ش      جبيماران وا  .5

تيپيك را آغاز مي نمايند، بايد در آغاز مصرف اين فرآورده هـا و نيـز بـه                  آدارويي ضد جنون هاي     

 . قرار گيرند  (Fasting blood glucose) قند خون ناشتا  تحت آزمايش صورت دوره اي حين مصرف،

تـشنگي  سمي از جمله    يتيپيك بايستي از نظر عالئم هيپرگل     آ تحت درمان با ضد جنون هاي        انبيمار .6

سمي  ي عالئم هيپرگل  در صورت بروز   .قرار گيرند مراقبت   و ضعف تحت     پرخوري  پرادراري ،     مفرط،

 . قرار گيرد  قند خون ناشتا تحت آزمايشستيبايبيمار پيك، يطي درمان با ضد جنون هاي آت

 رفـع شـده      فرآورده  با قطع مصرف    در برخي موارد   ،پيكيضد جنون هاي آت   ناشي از   سمي  يهيپرگل .7

نيـز الزم    درمان بـا داروهـاي ضـد ديابـت           ،است، ولي در برخي بيماران عليرغم قطع مصرف دارو        

 . استگشته

  
از همكاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف فرآورده هاي دارويي مذكور،                 

  .تماس حاصل فرمايند ) 6404223: شماره تلفن(رض ناخواسته داروها با مركز ثبت و بررسي عوا

Reference: www.fda.gov/MedWatch/   

  مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

 معاونت غذا و دارو ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-دفتر تحقيق و توسعه


