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سندرم استیونس جانسون ناشی از مصرف الموتریژین

در خصوص عوارض شدید پوستی ناشی از مصرف الموتریژین، ضمن تشکر از 26پیرو اطالعیه شماره 
ند همکاري جامعه محترم پزشکی در گزارش دهی عوارض مشاهده شده، به اطالع کلیه همکاران محترم می رسا

گزارش جدیدي از وقوع عارضه پوستی شدید به (ADR)که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها 
الزم به ذکر است شروع عالیم این . ساله دریافت نموده است5صورت سندرم استیونس جانسون در کودکی 

عدم قطع مصرف عارضه به صورت راشهاي جلدي یک هفته پس از مصرف این دارو آغاز گشته و به دلیل 
به مدت دو هفته ICUدارو، طی پانزده روز به حدي پیشرفت نموده که منجر به بستري شدن کودك در 

به منظور پیشگیري از وقوع و یا پیشرفت این قبیل عوارض تهدیدکننده حیات، از کلیه همکاران .گشته است
:مایندمحترم تقاضا می گردد هنگام تجویز این دارو به نکات زیر توجه فر

پس از هفته2-8عوارض پوستی از جمله شایعترین عوارض الموتریژین می باشند که معموال طی .1
شروع مصرف بروز می نماید ولی به ندرت ممکن است پس از دوره هاي طوالنی مدت، به عنوان مثال 

رو لذا امکان بروز عارضه پوستی ناشی از مصرف این دا. نیز رخ دهدماه پس از شروع مصرف6
.  در تشخیص افتراقی راشهاي جلدي همواره باید در نظر گرفته شود

از آنجایی که امکان تشخیص راشهاي خفیف از راشهاي پیش رونده و تهدید کننده حیات وجود .2
. ندارد، با مشاهده اولین عالیم راش مصرف دارو باید قطع گردد

.اجع گزارش شده استمرگ در اثر عوارض پوستی ناشی از مصرف الموتریژین در مر.3
به اثبات Lennox-Gastautسال به جز سندرم 16کارآیی و ایمنی الموتریژین در کودکان زیر .4

سال به عنوان فاکتور مستعد کننده در جهت افزایش خطر بروز راشهاي 16سن زیر . نرسیده است
. خطرناك مطرح می باشد

موتریژین و والپروئیک اسید به شدت میزان بروز راش هاي خطرناك در اثر مصرف همزمان ال.5
افزایش می یابد زیرا والپروئیک اسید موجب افزایش غلظت پالسمایی الموتریژین به بیش از دو 

.برابر حد معمول می گردد
به منظور پیشگیري از بروز عوارض پوستی شدید، توصیه می گردد مصرف الموتریژین با مقادیر .6

یابد و از تجویز مقادیر مصرف باال در ابتداي درمان خودداري اندك آغاز گشته به تدریج افزایش 
.گردد

.خطر بروز عوارض پوستی در زنان بیشتر از مردان گزارش شده است.7

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
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