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لوامیزولهشدار در خصوص مصرف 
متعاقب  مصـرف لـوامیزول  مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها یک مورد گزارش دمیلینه شدن اعصاب

میلی گرم 150به میزان(جهت درمان ویتیلیگو بیمار تحت درمان با لوامیزول.ساله دریافت نموده است42در خانمی 
یـک هفتـه قبـل از    .اسـت بـوده ) در یک روزمیلی گرم100هفته و در هفته هفتم 6دو روز در هفته به مدت ،روزانه
، بی اشـتهایی و سـرگیجه  )بدون استفراغ(دچار سردرد بدون سابقه قبلی شده، همچنین از تهوع به پزشکمراجعه

(True Vertigo)تحتانی در بیمارستان علت ضعف، بیحالی و بی حسی اندام هز بعد بروود. شکایت داشته است
اکوکاردیوگرافی و رادیوگرافی همچنین . گزارش گردیدنرمال ESRوCBCدر آزمایشات بعمل آمده. بستري میگردد

یلینه و آزمایشگاهی در نهایت تشخیص دمو بررسیهاي بالینیMRIبا انجام.بعمل آمده از قفسه سینه  نرمال بود
.گردیدتائیدعصاب شدن ا

گونه کرمهاي قالبدار دو سترونژیلوس و هر اتریکو،آسکاریسدرماندر که لوامیزول یک داروي ضد انگل می باشد 
بـه همـراه   سـرطان کولـون  درمـان درفقـط  ایمنـی  سیسـتم  تنظـیم کننـده   به عنواناین فرآورده . مؤثر می باشد

.قرار گرفته است(FDA)ریکاسازمان غذا و داروي آممورد تأییدیل لورواوراسف
ایـن دارو در خصـوص ایجـاد عـوارض عصـبی و      Labelingایجاد تغییراتـی را در  FDA،میالدي1998در سال 

.خونی ضروري دانسته است
مـواردي از  ،بـوده انـد  در بیمارانی که تحت درمان با داروي لوامیزولجدید دارو ذکر شده است که Labelingدر 

همچنین در درمان توأم لـوامیزول  . گزارش شده استاعصاب دمیلینه شدن ادر ارتباط بلوپاتیآنسفاسندرم شبه 
ی محیطی و لوکوآنسفالوپاتی التهابی چندکانونـه بـه ثبـت رسـیده اسـت و      تپاوروفلورواوراسیل مواردي از نو 

ـ  لعالئم شـام این . شروع عالئم و تظاهرات بالینی در این موارد کامالً متفاوت بوده است ی، لتـارژي، از  کومـا، گیج
.تشنج و اختالالت گفتاري می باشدپارستزي،دست دادن حافظه، ضعف عضالنی، 

.که در برخـی مـوارد کشـنده مـی باشـد     گرددایجاد آگرانولوسیتوز موجبکن است یزول ممملوامصرف همچنین 
از بیمـاران، بـدون   محدوديدر تعداد اگر چهرانولوسیتوز معموالً همراه با عالئم شبه آنفوالنزا می باشد گشروع آ
.نمایدبروز می نیزعالمت 

ضـروري  ول و یا مصرف توأم آن بـا فلورواوراسـیل   با توجه به موارد باال رعایت نکات زیر هنگام مصرف لوامیز
.بنظر می رسد

نـین  همچ.، دارو باید بالفاصله قطع گـردد لوامیزولمصرفمتعاقبولوژیک حاد در صورت وقوع سندرم نور-1
بیماران معموالً با قطـع . دن، هر دو دارو باید فوراً قطع شوفلورواوراسیل توأم لوامیزول و در صورت مصرف 

.استگشتهاما در برخی موارد این سندرم منجر به مرگ بیماران یابندداروها بهبود می مصرف
.تحت پایش باشندآنسفالوپاتی اختالالت کبدي باید دائماً در طول درمان از لحاظ بروزهبمبتال بیماران -2
بصورت ، الکترولیتها و تستهاي عملکرد کبدي )پالکتشمارش ، افتراقیCBCشامل ( بررسیهاي هماتولوژیک -3

.در طول دارو درمانی با لوامیزول و فلورواوراسیل ضروري می باشدنیز و مصرفقبل از شروعروتین
صیه شده لوامیزول احتمال وقوع آگرانولوسـیتوز افـزایش   از آنجائیکه با مصرف دوزهاي بیش از مقادیر تو-4

ممکـن اسـت   لـوامیزول  مصـرف  همچنـین  . باالتر از دوزهاي توصیه شده نباید مصرف شودمقادیرمی یابد، 
.گرددباعث بروز نوتروپنی، آنمی و ترومبوسیتوپنی 

.اً پزشک خود را آگاه نمایندحتممتعاقب مصرف لوامیزولبیماران باید در صورت بروز عالئم شبه آنفوالنزا-5

رکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروهام

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذکور مراتب را از طریق ارسال فـرم هـاي   
به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش) 88923193-88923194(ویا با تماس تلفنی )88890857(، نمابر زرد
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