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  تزريق آهن دكسترانهشدار در رابطه با 
  

به اطالع همكاران محترم مي رساند كه مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروهـا يـك مـورد گـزارش نكـروز  و                         

بيمـار خـانم    . ستدريافت نموده ا   Fercaylآمپوتاسيون هر دو پا متعاقب تزريق عضالني آهن دكستران با نام تجاري             

 ساله اي بوده است كه به علت تشخيص احتمالي كم خوني، آهن دكستران را به صـورت تزريـق عـضالني دريافـت                        32

نموده، متعاقب آن دچار كبودي و ضايعات نكروتيك در انگشتان دست و پا همراه با تـب، تهـوع و تنـدرنس شـديد مـچ                

. ه منجر به آمپوتاسيون هر دو پا از ناحيه زير زانو گـشته اسـت      دست و پا شده است كه متاسفانه پس از گذشت يك ما           

به منظور پيشگيري از وقوع ايـن قبيـل عـوارض شـديد و         . تشخيص احتمالي براي بيمار واسكوليت نكروزان بوده است       

  : جدي توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب مي نمايد

اين عارضـه بيـشتر بـا تزريـق وريـدي           . دكستران ذكر شده است   واسكوليت از جمله عوارض نادر ناشي از تزريق آهن           .1

آهن دكستران رخ مي دهد ولي گزارشاتي از وقوع واسكوليت پس از تزريق عضالني اين فرآورده نيز بـه چـاپ رسـيده                       

ايـن  .  نيز ممكن است در اثـر تزريـق آهـن دكـستران رخ دهـد         Calciphylaxisهمچنين نوعي عارضه تحت عنوان      . است

 .ا ضايعات نكروتيك همراه مي باشد و در مواردي به آمپوتاسيون عضو مي انجامدعارضه ب

فرم تزريقي آهن فقـط در مـواردي تجـويز مـي گـردد كـه          . انديكاسيون هاي تجويز آهن تزريقي بسيار محدود مي باشد         .2

اين موارد  . ه باشد بيمار قادر به مصرف فرآورده هاي خوراكي آهن نباشد يا مصرف خوراكي آهن در وي بي تاثير بود                 

ــد                        ــواردي مانن ــا در م ــوراكي ي ــصرف خ ــاتواني در م ــي، ن ــاري گوارش ــذب ضــعيف، بيم ــل، ج ــدم تحم ــد از ع عبارتن

هـم چنـين اغلـب    . آنمي هيپوكروميك نوزاد يا سه ماهه آخر بارداري كه بازسازي سريع ذخاير آهـن مـورد نيـاز باشـد             

 نيز نيازمند دريافت فرم خوراكي يـا تزريقـي آهـن    Epoetin alfaي تحت درمان با بيماران مبتال به نارسايي مزمن كليو

 .مي باشند

از آنجاييكه تزريق كمپلكس هاي آهن و كربوهيدارت ها منجر به واكنش هـاي آنافيالكتوئيـد كـشنده گـشته اسـت، آهـن                         .3

 درمـان بـا آهـن تزريقـي      دكستران فقط در بيماراني قابل مصرف مي باشد كه انديكاسـيون مـشخص و واضـحي بـراي     

  .داشته باشند واين انديكاسيون با تست هاي آزمايشگاهي مناسب به تاييد رسيده باشد

در بيماراني كه آهن خوراكي موثر باشد پاسخ هماتولوژيك به تزريق آهن دكستران سريعتر از مـصرف خـوراكي                    .4

  .ا ساير فرآورده هاي تزريقي آهن مي باشدهمچنين پاسخ درماني به آهن دكستران تقريبا مشابه ب. آهن نمي باشد

با توجه به اينكه آهن دكستران از فهرست رسمي داروهاي ايران حذف شده است و تزريق آن مـي توانـد عـوارض                        .5

   .حساسيتي شديدي به دنبال داشته باشد، از همكاران محترم درخواست مي گردد از تجويز آن جدا خودداري نمايند

  

  

  

  

  

  ي عوارض ناخواسته داروهامركز ثبت و بررس

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

از همكاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور، مراتب را از طريـق ارسـال                    

 ثبـت و بررسـي عـوارض ناخواسـته          بـه مركـز   ) 66404223(ويا با تماس تلفني      ) 66417252(فرم هاي زرد، نمابر     

 .داروها گزارش نمايند


