
12اطالعیه شماره 
29/1/80تاریخ 

و تداخالت دارویی ناخواسته) هایپپران ( پرفوراتوم م هایپریکو

فرآورده اي گیاهی است که به طور عمده در درمان اختالالت رفتاري خفیف ، پرفوراتومم هایپریکو
-رده غذاییاین فرآورده در بسیاري از کشورها به عنوان یک داروي سنتی یا فرآو. استفاده می شود

در کشور ما این فرآورده . در دسترس می باشدOTCدارویی مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت 
 مطالعات اخیر نشان دهنده تداخل میان . به شکل دارویی قطره موجود می باشدهایپیرانًتحت نام

مربوط به اثر القاي آنزیمی این تداخالت. هایپریکوم پرفوراتوم با تعدادي از فرآورده هاي دارویی است 
می باشد که منجر به کاهش غلظتهاي پالسمایی و در نتیجه کاهش اثرات P450سیستم سیتوکروم 
ازهمکاران محترم تقاضا می شود هنگام تجویز این دارو به . دارویی می گرددهايدرمانی این فرآورده

:نکات زیر توجه فرمایند
، بایستی از ایندیناویربه ویژه با داروهاي آنتی رتروویرال،بیماران مبتال به ایدز تحت درمان)1

زیرا مصرف همزمان این دوفرآورده موجب . مصرف همزمان هایپریکوم پرفوراتوم اجتناب نمایند
. کاهش اثر بخشی درمان ایدز می گردد

بایستی از مصرف همزمان هایپریکوم داروهاي ضد افسردگیبیماران تحت درمان با )2
بی قراري ، ( خطر بروز عوارض ناخواسته دارویی ، وم اجتناب نمایند، زیرا مصرف همزمانپرفورات

. می دهدرا افزایش) تهوع و اختالالت گوارشی 
موجب کاهش اثربخشی کنتراسپتیوهاي خوراکیمصرف همزمان هایپریکوم پرفوراتوم و )3

. این داروها در جلوگیري از بارداري می گردد
داخالت مذکوربه علت خاصیت القاي آنزیمی صورت می گیرد، قطع مصرف از آنجایی که ت)4

ناگهانی فرآورده هاي گیاهی حاوي هایپریکوم پرفوراتوم ممکن است منجر به افزایش سطح خونی 
و در نتیجه ) به خصوص سیکلوسپورین، دیگوکسین، تئوفیلین و وارفارین( برخی داروها 

ماران توصیه شود در صورت مصرف همزمان این فرآورده با لذا به بی. سمیت ناشی از آنها گردد
. سایر داروها از قطع ناگهانی مصرف آن بدون مشورت با پزشک بپرهیزند

از همکاران محترم درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه عارضه ناشی از مصرف این 
رکز ثبت و بررسی فرآورده گیاهی، فرم مخصوص گزارش عوارض دارویی را تکمیل نموده به م

. تماس حاصل نمایند6405569عوارض ناخواسته داروها ارسال دارند و یا با شماره تلفن 
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