
10اطالعیه شماره 
اینترفرون آلفا

اینترفرون آلفا با خاصیت ضد ویروس،آنتی نئو پالسم و تحریک کننده سیستم ایمنی در درمان 
.مورد استفاده قرار می گیردD,C,Bلوسمی، کارپوس سارکوما وابسته به ایدز و هپاتیت نوع 

. شی از این فرآورده را تجربه می کنندآافا عوارض نااینترفرونمعموالً تمام بیماران مصرف کننده
عوارض مهم اینترفرون آلفا عوارض شبه انفلوانزا، عوارض گوارشی، عوارض عصبی و عوارض 

.خونی است
، خستگی، درد عضالنی، لرز، تاکیکاردي، )درجه سانتیگراد38-40(عوارض شبه انفلوانزا با عالئم تب

.عضی موارد کرامپ شکمی و اسهال تظاهر می کندبی اشتهایی، کاهش وزن، کمر درد، گیجی ودرب
، آنمی و ترومبوسیتوپنی است )بخصوص نوتروپنی(از جمله عوارض خونی اینترفرون آلفا لکوپنی

هر چند . به راحتی تحمل می شودترومبوسیتوپنی و آنمی معموالً. بیماران رخ می دهد% 3- 42که در 
بروز . که بیمار مجبور به قطع دارو درمانی می شوددر مواردي ترومبوسیتوپنی آنقدر شدید است 

لکوپنی و ترومبوسیتوپنی . منجر به قطع دارو می گردد) به عنوان مثال گرانولوسیتوپنی(لکوپنی 
از جمله عوارض . با قطع دارو سریع برگشت می کند ولی برگشت آنمی به آهستگی صورت می گیرد

.هفته اول بروز می کند2-4طی الًخونی دیگر، کاهش تعداد پالکت است که معمو
شایع ترین عوارض عصبی ناشی از اینترفرون آلفا خستگی، سردرد و گیجی 

1، اضطراب، سرگیجه و فراموشی در کمتر از )کم خوابی و پرخوابی( اختالل در خواب. می باشد
.درصد بیماران گزارش شده است

ن به بثورات  جلدي، آلوپسی ونازك شدن مو از جمله عوارض شایع دیگر اینترفرون آلفا می توا
اریتم، خارش و کهیر از دیگر عوارض . درصد از بیماران به وقوع می پیوندد25اشاره کرد که در 

ماه بعد از شروع درمان به وقوع پیوسته 3آلوپسی ناشی از این دارو معموال ً. پوستی این دارواست
.اینترفرون آلفا به حالت اولیه بر می گرددماه پس از قطع 1-3و معموالً پس از گذشت 

با توجه به افزایش مصرف اینترفرون آلفا در ایران طی سال هاي گذشته و لزوم پیگیري عوارض 
احتمالی ناشی از مصرف دارو خواهشمند است در صورت مشاهده هر گونه عارضه ناشی از دارو، 

جهت اطالع . به این مرکز اطالع دهید141185-948صندوق پستی –موضوع را از طریق آدرس تهران 
.تماس حاصل فرمایید6405569بیشتر می توانید با شماره تلفن 

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو- دفتر تحقیق وتوسعه



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


