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طه نداردمطالب علمی ارائه شده در این اطالعیه از منابع ذکر شده می باشد  و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیچگونه مسئولیتی در این راب

لو عوارض اکستراپیرامیدا(Risperidone)ریسپریدون 

شیمیایی به سایر فرآورده هاي این دسته دارویی ن می باشد که از نظر جنوریسپریدون یک داروي ضد 
ولی به نظر می رسد تمکانیسم دقیق اثرات ضد جنون ریسپریدون کامالً مشخص نیس. شباهتی ندارد

که مانند کلوزاپین پیچیده تر از سایر داروهاي ضد جنون است و ممکن است داراي اثرات آنتاگونیستی 
. باشد) D2( و دوپامین(5HT2)گیرنده هاي مرکزي سروتونرژیک 

اگرچه به نظر می رسد که این دارو در دوزهاي موثر درمانی عوارض اکستراپیرامیدال کمتري نسبت به 
وقوع عوارض اکستراپیرامیدال با مصرف این دارو ضد جنون ایجاد می نماید ولی سایر داروهاي

گزارش %5کارآزمایی بالینی با شیوع عوارض اکستراپیرامیدال حداقل در یک مطالعه . امکان پذیر است
، آتاکسی ، Oculogyric Crisisمور، دیستونی، هاپیوکینزي، رشده است این عوارض شامل ت

abnormal gaitاتزي و سایر اختالالت اکستراپیرامیدال ککسی، آل، انقباضات غیر اداري عضالت، هیپورف
.می باشد

رامیدال ناشی از این دارو با افزایش مقدار مصرف به مطالعات نشان می دهند که شدت عوارض اکستراپی
در دو دوز 6mgتجویز مقادیر مصرفی روزانه بیش از . افزایش می یابد8mg/dayخصوص به بیش از 

منقسم، در بهبودي عالئم سایکوز تاثیر چندانی ندارد ولی موجب افزایش برخی عوارض ناشی از این 
. ل می گردددارو از جمله عوارض اکستراپیرامیدا

به منظور بررسی میزان شیوع این عارضه در جمعیت کشور ما، از کلیه همکاران محترم درخواست 
می گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه ناشی از مصرف داروي ریسپریدون، فرم مخصوص 

6404223را تکمیل نموده به این مرکز ارسال فرمائید و یا با شماره تلفن هاگزارش عوارض دارو
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