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کسی می دهندنیز شوك آنافیالیسفالوسپورین هاي تزریق
سفالوسپورین ها مانند پنی سیلین ها می توانند واکنشهاي شدید حساسیتی ایجاد نمایند 

ددي مبنی بر به اطالع همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارشات متع
) فرآورده اي از نسل سوم سفالوسپورین ها(بروز واکنشهاي شدید حساسیتی متعاقب تزریق سفتریاکسون 

به منظور پیشگیري از بروز این قبیل عوارض توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب . دریافت نموده است
:می نماید

ض ذکر شده در مراجـع دارویـی مـی باشـد و حتـی     کسی ناشی از سفالوسپورین ها از جمله عوارآنافیال-1
.رخ دهدبیشتر از پنی سیلین ها ممکن است

،روبـه رشـد بـوده اسـت    شـدیدا  از آنجایی که میزان مصرف سفتریاکسون در کشور طی سالهاي اخیـر  -2
.واکنشهاي شدید حساسیتی ناشی از مصرف سفتریاکسون نیز رو به افزایش داردفراوانی

توصیه می گـردد پـیش از تجـویز    لذا اکیداً.الوسپورین ها حساسیت متقاطع دارندپنی سیلین ها و سف- 3
در مورد سابقه حساسیت به آنتی بیوتیک ها از بیمار سـوال گـردد   ،داروهاي متعلق به هر یک از این دو دسته

ي داروتجـویز گـزارش نمایـد  چنانچه بیمار نسبت به هر نوع سفالوسپورین یا پنی سیلین حساسیت و 
.دیگر از دسته سفالوسپورین ها یا پنی سیلین ها در مواقع ضروري با احتیاط صورت گیرد

دقیقـه صـورت   30الـی  15به استناد اکثریت منابع و فارماکوپه ها تزریق وریدي سفتریاکسون بایـد طـی   -4
.ددقیقه صورت نگیر15اکیداً توصیه می گردد که تزریق وریدي این دارو در کمتر از پذیرد لذا 

:الزم به ذکر است که سفالوسپورین هاي موجود در بازار دارویی ایران در حال حاضر شامل موارد زیر می باشد
سفازولین، سفرادین، سفالکسین، سفالوتین: سفالوسپورین هاي نسل اول

سفتریاکسون، سفتی زوکسیم، سفتازیدیم، سفوتاکسیم، سفیکسیم : سفالوسپورین هاي نسل سوم
سفپیم : رین هاي نسل چهارمسفالوسپو

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف داروي مذکور، مراتـب  
بـه مرکـز ثبـت و بررسـی عـوارض      ) 6404223: شماره تلفن(را از طریق فرم هاي زرد و یا به صورت تلفنی 

.ناخواسته داروها گزارش نمایند

عوارض ناخواسته داروهامرکز ثبت و بررسی 
معاونت غذا و دارو-دفتر تحقیق و توسعه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


