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کوتریموکسازول و عوارض ناشی از آن

:در مصرف داروي کوتریموکسازول احتیاطات ذیل را باید در نظر گرفت
با توجه به میزان باالي بروز حساسیت نسبت به کوتریموکسازول، لزوم پی گیـري افـراد تحـت    -1

اده شـود کـه در صـورت    درمان با کوتریموکسازول مشخص می گردد و باید این آگاهی به بیمـار د 
در برخورد بـا بـروز خفیـف عارضـه،     . بروز هرگونه عارضه، مراتب را به پزشک معالج گزارش کند

احتمال بهبودي و رفع حساسیت وجـود دارد و بیمـار قـادر بـه تحمـل ادامـه درمـان اسـت ولـی در          
مانی بایـد  صورت پیشرفت عوارض راش، تب، درد مفاصل، سرفه، پورپورا و کوتاهی تنفس دارو در

. قطع گردد
درصـد کودکـان   1-4در . مصرف کوتریموکسازول در کودکان بـا احتیـاط صـورت مـی گیـرد     -2

اریـــتم ســـمی خفیـــف و درماتیـــت اکســـفولیاتیو و ســـندرم ،دریافـــت کننـــده کوتریموکســـازول
. ودماه نباید مصرف شـ 2ل در کودکان کمتر از زوکوتریموکسا. جانسون بروز می کند–استیونس 

سـال بـه جـز عفونـت     2ایمنی و اثر بخشی اسـتفاده مکـرر کوتریموکسـازول در کودکـان کمتـر از      
Pneumocystis cariniiبطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است .

احتیاط در مصرف کوتریموکسازول در افراد پیر به خصوص کسانی که داراي نارسـایی هـاي   -3
واکنشهاي شـدید پوسـتی کوتریموکسـازول در بیمـاران     . کبد و کلیوي هستند، الزم به نظر می رسد

. پیر ممکن است منجر به مرگ گردد
اجـزاء آن بایـد   از مصرف این دارو در بیمـاران بـا سـابقه حساسـیت بـه کوتریموکسـازول یـا       -4

. خودداري نمود
ضـایعات  از مصرف این دارو در بیماران با نارسایی شـدید کبـدي بایـد خـودداري کـرد و در     -5

.خفیف تر کبدي، این دارو باید با احتیاط مصرف شود
. در بیماران با ضایعه کلیوي، دارو را باید با احتیاط مصرف نمود-6
. د مایعات زیاد مصرف کندبراي کاهش خطرکریستالوریا، بیمار بای-7
فسـفات دهیـدروژناز بایـد    -6از مصرف کوتریموکسازول در بیماران بـا کمبـود آنـزیم گلـوکز    -8

. خودداري شود
با توجه به گزارشات ارسالی در ارتباط با عوارض کوتریموکسازول به مرکـز ثبـت و بررسـی عـوارض     

مشاهده هرگونه عارضه، فرم مخصوص ناخواسته داروها، از کلیه همکاران خواهشمند است در صورت 
ارسـال 14185-948صـندوق پسـتی   -ثبت و بررسی عوارض داروها را تکمیل نموده و به آدرس تهران

.تماس حاصل فرمایید6405569با شماره تلفن جهت اطالع بیشترمی توانید . نمایید

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها 
غذایی و داروییدفتر تحقیق و توسعه معاونت 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


