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Atomoxetineو خطر افزایش افکار خودکشی در کودکان و نوجوانان

سـازمان غـذا و داروي آمریکـا   در همـاهنگی بـا  Eli Lillyشرکت داروسـازي  ،میالدي2005در سپتامبر سال 
)FDA ( انان متعاقـب مصـرف داروي   جونوافکار خودکشی در کودکان و خطر هشدارهایی را مبنی بر افزایش

Atomoxetine با نام تجاريStrattera به ،Labelingبـا توجـه بـه اینکـه ایـن دارو      . دوفرآورده اضافه نم
:اخیراً وارد بازار دارویی ایران گشته است، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نماید

ــذب   Atomoxetineداروي -1 ــاز ج ــابی ب ــده انتخ ــار کنن ــان   ، مه ــت درم ــد و جه ــی باش ــرین م ــوراپی نف ن
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)استفاده می گردد.

وایمنـی  لـذا  اسـت و  قـرار نگرفتـه  مطالعه مورد سال 6این دارو در کودکان زیر مصرف -2
.نامعلوم می باشدسنی در این گروه آناثر بخشی مصرف 

ــایج حاصــل از مطالعــات -3 ــالینی نشــان نت ــزایش افکــار خودکشــی در ک ب ــده اف ــده  دهن ودکــان مصــرف کنن
Atomoxetine کودکان و ضروري است که لذا . می باشدپالسبو دریافت کننده در مقایسه با کودکان

از لحـاظ بـدتر شـدن عالئـم بـالینی ماننـد      به طور مداوماین داروجوانان تحت درمان با نو
افکار و رفتارهاي خودکشـی و تغییـرات غیـر معمـول در رفتـار      بی قراري، تحریک پذیري، 

افـزایش یـا   ( ماههاي اولیه شروع دارو درمـانی یـا هنگـام تغییـر دوز دارو     یبخصوص در ط
.قرار گیرندپایش مورد ) کاهش دوز

شروع درمان با ایـن دارو  طی چهار هفته اولدر بایسـتی  Atomoxetineمصرف کننده بیماران-4
دوازدهـم  هفتـه سـپس در پایـان   هر دو هفته و ،دوم درمانچهار هفته ، در به صورت هفتگی

توسط پزشک معالج ویزیت شوند و بعـد از آن، بـر اسـاس توصـیه پزشـک فواصـل ویزیـت        
.تعیین گردد

ز داده شـود کـه در صـورت بـرو    آموزشAtomoxetineتحت درمان با بایستی به بیمار و نزدیکان بیمار -5
:نماینـد بالفاصـله بـا پزشـک معـالج مشـورت      قبلـی  عالئم زیر براي اولین بار و یا در صورت بدتر شـدن عالئـم   

تحریــک پــذیري یــا تشــدید آنهــا،-اضــطراب-افکـار و رفتــار خودکشــی، بــروز افســردگی 
نا آرامی شدید، حمالت پانیک، اخـتالالت خـواب، افـزایش بـیش از حـد      احساس بیقراري و

ر غیرعـادي در رفتـار، اعمـال تهـاجمی یـا خشـونت بـار، اعمـال بـا          یت و پر حرفی، تغیفعالی
. انگیزه هاي خطرناك
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