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کلوزاپین و اوالنزپینهیپرگلیسمی ناشی از مصرفهشدار در رابطه با 

تیپیک را موظف نمـوده  آبه تازگی کلیه شرکت هاي سازنده ضد جنون هاي (FDA)سازمان غذا ودارو در آمریکا 
داروهاي متعلـق بـه ایـن    ان مصرف کننده سمی و دیابت در بیماریمبنی بر افزایش خطر هیپرگلياست تا هشدار

،تیپیـک آی ضد جنـون هـاي   یداروهاي موجود در دسته دارو. اضافه نمایدفرآوردهLabelingبه دسته دارویی را
AripiprazoleوQuetiapine ،Ziprasidonشـامل کلـوزاپین، ریسـپریدون، اوالنـزپین ،     مورد اشاره در ایـن اطالعیـه،   

: به هشدار مذکور، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نمایدبا توجه. دنمی باش
سمی گـزارش  یهیپرگل. تیپیک گزارش شده استآسمی در بیماران تحت درمان با ضد جنون هاي یهیپرگل.1

.ماي هیپراسموالر یا مرگ بوده است، کشده در برخی موارد شدید و همراه با کتواسیدوز
سـمی  یتیپیـک و رویـدادهاي ناخواسـته مـرتبط بـا هیپرگل     آد جنون هاي اگرچه ارتباط میان مصرف ض.2

ایـن قبیـل عـوارض در    وقـوع مطالعات اپیـدمیولوژیک بیـانگر افـزایش خطـر    کامالَ مشخص نشده است،
. بیماران تحت درمان با این فرآورده ها می باشند

ــرآورد.3 ــا هیپرگل  ب ــرتبط ب ــدادهاي ناخواســته م ــر روی ــق خط ــارایدقی ــا  ســمی در بیم ــان ب ن تحــت درم
. نمی باشددر حال حاضر کامال مشخص تیپیک آضد جنون هاي 

بایستی به ،ی گیرندمتیپیک قرار آبیماران مبتال به دیابت شیرین که تحت درمان با ضد جنون هاي .4
. قرار گیرندقند خونآزمایشطور منظم تحت 

که رژیم ) مانند چاقی، سابقه فامیلی دیابت ( یرین د ریسک فاکتورهاي ابتال به دیابت شجبیماران وا.5
تیپیک را آغاز می نمایند، باید در آغاز مصرف این فرآورده هـا و نیـز بـه    آدارویی ضد جنون هاي 

. قرار گیرند(Fasting blood glucose)قند خون ناشتا تحت آزمایشصورت دوره اي حین مصرف،
تشـنگی  سمی از جمله یتیپیک بایستی از نظر عالئم هیپرگلآتحت درمان با ضد جنون هاي انبیمار.6

سمی  یعالئم هیپرگلدر صورت بروز.قرار گیرندمراقبت و ضعف تحت پرخوريپرادراري ، مفرط،
.قرار گیردقند خون ناشتاتحت آزمایشستیبایبیمار پیک، یطی درمان با ضد جنون هاي آت

رفـع شـده   فرآوردهبا قطع مصرفدر برخی موارد،پیکیضد جنون هاي آتناشی از سمی یهیپرگل.7
نیـز الزم  درمان بـا داروهـاي ضـد دیابـت     ،است، ولی در برخی بیماران علیرغم قطع مصرف دارو

.استگشته

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف فرآورده هاي دارویی مذکور، 
.تماس حاصل فرمایند) 6404223: شماره تلفن(رض ناخواسته داروها با مرکز ثبت و بررسی عوا
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