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عوارض شدید پوستی ناشی ازمصرف الموتریژین

گزارشی مبنی (ADR)به اطالع کلیه همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها 
سـاله متعاقـب مصـرف    16در خـانمی  ICUبر وقوع ضایعات جلدي شـدید، زخـم در قرنیـه و بسـتري شـدن در      

.مزمان داروي الموتریژین و والپروئیک اسید دریافت نموده استه
مشکالت پوستی . الموتریژین یک داروي ضد صرع است که در کنترل صرع پارشیال مورد استفاده قرار می گیرد
هفتـه پـس از   2-8از جمله شایعترین عوارض گزارش شده ناشی از مصرف این دارو می باشـد کـه معمـوالً طـی     

بـه عنـوان   ( موتریژین بروز می نماید، ولی به ندرت ممکن است پس از دوره هاي طـوالنی مـدت   شروع مصرف ال
این عوارض پوستی گاهی بسیار شدید و تهدیـد کننـده حیـات مـی باشـند، ماننـد       . نیز بروز نماید) ماه بعد 6مثال 

وئیـک اسـید احتمـال بـروز     سندرم استیونس جانسون و نکرولیز اپیدرمال سمی و در اثر مصرف همزمان با والپر
با توجه به مصرف قابل توجه این فرآورده طی سالهاي اخیر در کشور ما، از کلیـه همکـاران   . آنها افزایش می یابد

:محترم تقاضا می گردد به نکات زیر توجه فرمایند
بـروز  بر اساس شواهد موجود، افزایش غلظت پالسمایی الموتریژین طی هفته هاي ابتدایی درمـان منجـر بـه   -1

لذا به منظور پیشگیري از بروز عوارض پوستی شدید ناشی از این دارو توصیه می شود کـه  . راش می گردد
مصرف الموتریژین با مقادیر مصرف اندك آغاز گشته به تدریج افزایش یابد و از تجویز مقادیر مصرف بـاال  

. در ابتداي درمان خودداري گردد
کاهش کلیرنس و افزایش غلظت پالسـمایی المـوتریژین بـه بـیش از دو     از آنجایی که والپروئیک اسید موجب-2

برابر حد معمول می گردد، میزان بروز راش هاي خطرناك در اثر مصرف همزمان این دو فرآورده به شـدت  
. افزایش می یابد

از جمله راش هاي خطرناك ناشی از مصرف الموتریژین که ممکن است منجـر بـه بسـتري شـدن بیمـار در      -3
، اریتم مولتی فـرم،  (TEN)نکرولیز اپی درمال سمی یمارستان گردد می توان به سندرم استیونس جانسون،ب

باعالئم تب، راش، تورم صـورت و درگیـري هـاي خـونی، کبـدي و یـا       ( آنژیوادم و سندرم ازدیاد حساسیت 
. اشاره نمود) لنفاتیک 

پیش رونده و تهدید کننده حیات وجود ندارد، بـا  از آنجایی که امکان تشخیص راش هاي خفیف از راش هاي -4
.  مشاهده اولین عالئم راش مصرف دارو باید قطع گردد

. مرگ در اثر راش هاي ناشی ازمصرف الموتریژین به ندرت گزارش شده است-5
-Lennoxسال بـه جـز سـندرم    16کارآیی وایمنی الموتریژین در کودکان زیر -6 Gastaut    بـه اثبـات نرسـیده

سـال فـاکتور مسـتعد کننـده در جهـت افـزایش خطـر بـروز         16مشاهدات نشان می دهند که سن زیـر  است،
. راشهاي خطرناك می باشد

زیرا دوزاژ دارویی مناسـب کـه   .( کیلوگرم توصیه نمی شود17مصرف الموتریژین درافراد با وزن کمتر از -7
)ت تامین کننده مقدار مصرف اولیه در این افراد باشد، موجود نیس

. خطر بروز عوارض پوستی در زنان بیشتر از مردان گزارش شده است-8
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