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"در درمان جرب و شپش Lindaneایمنی فرآورده هاي موضعی "

ي لوسـیون و شـامپو  طی اطالعیه اي نسبت بـه عـوارض ناشـی از مصـرف موضـعی      میالدي، 2003در مارس سال سازمان غذا و داروي آمریکا 
Lindane عیه تاکید شده است که در این اطال. هشدار داده استدرمان جرب و شپشدرLindane در صـورت تـداوم   ه،دویک درمان خط دوم بـ

. خارش پس از یک دوره درمانی، مصرف مجدد آن درمان مناسبی نمی باشد
Lindane)-از سـال  % 1یک داروي موضعی براي درمان جرب و شپش می باشد کـه بـه اشـکال لوسـیون و شـامپوي      ) هگزاکلروسیکلوهگزان

بعلت وجود داروهاي دیگري که ایمنی بیشتري دارند، بعنـوان یـک داروي خـط دوم    1995موجود است اما از سال آمریکار داروییدر بازا1951
درمان مورد استفاده قرار می گیرد و موارد مصرف آن محدود به بیمارانی است که به دوزهاي معمول از داروهـاي دیگـر پاسـخ نـداده انـد و یـا       

. مل داشته اندنسبت به آنها عدم تح
اگرچـه اکثـر عـوارض جـدي     . در این اطالعیه، عوارض سیستمیک ناشی از جذب نسبتاً باالي لیندان از پوست می باشـد FDAعوارض مورد نظر 

گزارش شده اند، در اثر مصرف اشتباه این فرآورده می باشـد، مـوارد نـادري از عـوارض جـدي در اثـر مصـرف        FDAناشی از این دارو که به 
اغلب عوارض درافرادي دیده می شود که در آنها منع مصرف این فرآورده وجـود داشـته اسـت و یـا     . گزارش شده استFDAح آن نیز به صحی

مورد مرگ نیز بدنبال مصـرف  17تا بحال . بیمارانی که مقدار بیش از حد معمول از دارو را مصرف نموده اند و یا اشتباهاً از آن استفاده کرده اند
مـورد از ایـن   2در . و مـرگ تاییـد شـده اسـت    Lindaneمورد از آنها رابطه بـین مصـرف   3گزارش شده است که تنها در FDAورده به این فرآ

در میان گزارشهاي رسـیده بـه   . موارد دارو با مقداري بیش از حد توصیه شده مصرف شده و در یک مورد بصورت خوراکی استفاده شده است
FDA ،70 %نکـات قابـل توجـه در مصـرف ایـن دارو طبـق       . ی این دارو شامل تشنج، سرگیجه، سردرد و پارستزي می باشدموارد عوارض عصب

:به این ترتیب می باشدFDAمالحظات 
1-Lindane 2( باید در حجم هاي اند ك ounce (که تنها براي یک بار استفاده موضعی کافی هستند بسته بندي گردد .
.باید در برچسب دارو موجود باشد و توسط داروساز براي بیمار بازگو گرددLindaneدستور العمل مصرف صحیح -2
باید توجه داشت که فرآورده هاي ایمن تري جهت درمان موجود می باشد و تنها در صورت عدم پاسخ بـه آنهـا بایـد از ایـن دارو اسـتفاده      -3

.شود
.این دارو در نوزادان منع مصرف دارد-4
و بیمـارانی کـه   HIVاست، بیماران مبتال بـه عفونـت   kg50ودکان، سالخوردگان، بیمارانی که وزن آنها کمتر ازمصرف این فرآورده در ک-5

ایمنـی مصـرف ایـن    . بطور همزمان از داروهایی که آستانه تشنج را کاهش می دهند استفاده می کنند، باید با احتیاط فـراوان صـورت گیـرد   
. استفرآورده در خانم هاي شیرده تایید نشده

باید توجه داشت که ادامه یافتن خارش پس از درمان با دارو طبیعی است و مصرف مجدد این فرآورده پس از کامل شدن یک دوره درمانی -6
.مورد تایید قرار نگرفته است

. ز عوارض جانبی می گردداستفاده بیشتر از آن منجر به برونباید بیشتر باشد، ounces2میزان مصرف این دارو در هر بار استفاده از -7

Reference:
www.fda.gov/cder/drug/infopage/lindane/lindane
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