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تزریق آهن دکسترانهشدار در رابطه با 

به اطالع همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروهـا یـک مـورد گـزارش نکـروز  و      
بیمـار خـانم   . ستدریافت نموده اFercaylآمپوتاسیون هر دو پا متعاقب تزریق عضالنی آهن دکستران با نام تجاري 

ساله اي بوده است که به علت تشخیص احتمالی کم خونی، آهن دکستران را به صـورت تزریـق عضـالنی دریافـت     32
نموده، متعاقب آن دچار کبودي و ضایعات نکروتیک در انگشتان دست و پا همراه با تـب، تهـوع و تنـدرنس شـدید مـچ      

. ه منجر به آمپوتاسیون هر دو پا از ناحیه زیر زانو گشـته اسـت  دست و پا شده است که متاسفانه پس از گذشت یک ما
به منظور پیشگیري از وقوع ایـن قبیـل عـوارض شـدید و     . تشخیص احتمالی براي بیمار واسکولیت نکروزان بوده است

: جدي توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نماید
این عارضـه بیشـتر بـا تزریـق وریـدي      . دکستران ذکر شده استواسکولیت از جمله عوارض نادر ناشی از تزریق آهن .1

آهن دکستران رخ می دهد ولی گزارشاتی از وقوع واسکولیت پس از تزریق عضالنی این فرآورده نیز بـه چـاپ رسـیده    
ایـن  . نیز ممکن است در اثـر تزریـق آهـن دکسـتران رخ دهـد     Calciphylaxisهمچنین نوعی عارضه تحت عنوان . است

.ا ضایعات نکروتیک همراه می باشد و در مواردي به آمپوتاسیون عضو می انجامدعارضه ب
فرم تزریقی آهن فقـط در مـواردي تجـویز مـی گـردد کـه       . اندیکاسیون هاي تجویز آهن تزریقی بسیار محدود می باشد.2

این موارد . ه باشدبیمار قادر به مصرف فرآورده هاي خوراکی آهن نباشد یا مصرف خوراکی آهن در وي بی تاثیر بود
ــد                        ــواردي مانن ــا در م ــوراکی ی ــرف خ ــاتوانی در مص ــی، ن ــاري گوارش ــعیف، بیم ــذب ض ــل، ج ــدم تحم ــد از ع عبارتن

هـم چنـین اغلـب    . آنمی هیپوکرومیک نوزاد یا سه ماهه آخر بارداري که بازسازي سریع ذخایر آهـن مـورد نیـاز باشـد    
نیز نیازمند دریافت فرم خوراکی یـا تزریقـی آهـن    Epoetin alfaي تحت درمان با بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیو

.می باشند
از آنجاییکه تزریق کمپلکس هاي آهن و کربوهیدارت ها منجر به واکنش هـاي آنافیالکتوئیـد کشـنده گشـته اسـت، آهـن       .3

درمـان بـا آهـن تزریقـی      دکستران فقط در بیمارانی قابل مصرف می باشد که اندیکاسـیون مشـخص و واضـحی بـراي    
.داشته باشند واین اندیکاسیون با تست هاي آزمایشگاهی مناسب به تایید رسیده باشد

در بیمارانی که آهن خوراکی موثر باشد پاسخ هماتولوژیک به تزریق آهن دکستران سریعتر از مصـرف خـوراکی   .4
.ا سایر فرآورده هاي تزریقی آهن می باشدهمچنین پاسخ درمانی به آهن دکستران تقریبا مشابه ب. آهن نمی باشد

با توجه به اینکه آهن دکستران از فهرست رسمی داروهاي ایران حذف شده است و تزریق آن مـی توانـد عـوارض    .5
.حساسیتی شدیدي به دنبال داشته باشد، از همکاران محترم درخواست می گردد از تجویز آن جدا خودداري نمایند



ی عوارض ناخواسته داروهامرکز ثبت و بررس
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-معاونت غذا و دارو

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذکور، مراتب را از طریـق ارسـال   
ثبـت و بررسـی عـوارض ناخواسـته     بـه مرکـز  ) 66404223(ویا با تماس تلفنی ) 66417252(فرم هاي زرد، نمابر 

.داروها گزارش نمایند


