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وانکومایسینهشدار در خصوص انفوزیون وریدي

،   )ADR(به اطالع همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسـته داروهـا   
مورد گزارش مبنی بر بروز واکنشهاي حساسیتی و 99تعداد 1385الی بهمن 1377طی فروردین 

Red Man Syndrome   ــوده ــت نم ــین دریاف ــدي داروي وانکومایس ــون وری ــب انفوزی متعاق
عارضه اي است که با عالئمی نظیر افـت ناگهـانی یـا شـدید     Red Man Syndrome.       است

فشار خون همراه یا بدون راش هاي ماکولوپاپوالر در ناحیه صورت، گردن، قفسه سینه و انتهاها 
ممکن است در زمانهاي مختلف حین تزریق، از چند دقیقه ابتـدایی  این عارضه . می نمایدتظاهر

انفوزیون وانکومایسین تا دقایق پایانی تزریق وریدي بروز نماید و راشهاي پوستی ایجاد شـده  
افت فشار خـون ناشـی از وانکومایسـین    . ممکن است ساعت ها پس از اتمام انفوزیون بهبود یابد

بـه منظـور پیشـگیري از بـروز ایـن قبیـل       . وریدي همراه استمعموالً با سرعت باالي انفوزیون
:عوارض توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نماید

بروز عـوارض حساسـیتی متعاقـب انفوزیـون وریـدي وانکومایسـین وابسـته بـه سـرعت          -1
اگر چه مواردي از این قبیل عوارض بـا انفوزیـون آهسـته    . انفوزیون و غلظت دارو می باشد

.نکومایسین نیز گزارش شده استوا
، هیپوتانسـیون و در مـوارد نـادر             Red Man Syndromeبـه منظـور پیشـگیري از بـروز     -2

گرم 1ایست قلبی، توصیه می گردد انفوزیون وانکومایسین در مقادیر مورد استفاده تا میزان 
گـرم  1تر از مدت انفوزیون در صـورت مصـرف مقـادیر بـاال    . حداقل یک ساعت بطول انجامد

میلی گـرم  10همچنین سرعت تزریق حداکثر . بایستی بیش از یک ساعت در نظر گرفته شود
. در دقیقه تنظیم گردد و پایش فشار خون در حین انفوزیون انجام گیرد

باشد، در بیماران با محدودیت مصـرف مایعـات   mg/ml5غلظت وانکومایسین باید حداکثر  -3
میلـی گرمـی و         500براي رقیق سازي ویالهـاي  . استفاده گرددmg/ml10ممکن است غلظت 

میلی لیتر آب مقطر را به ویال اضافه نموده، محلول حاصـل  20و 10گرمی، باید به ترتیب 1
رقیـق  . میلی لیتر از رقیق کننده سـازگار رقیـق نمـود   200و 100را       به ترتیب، حداقل با 

، رینگر الکتات، محلـول دکسـتروز   %9/0، سدیم کلراید %5کننده هاي سازگار شامل دکستروز
. می باشد% 9/0سدیم کلراید -% 5

پیش از شروع درمان Red Man Syndromeتوصیه می گردد که بیماران با سابقه ابتال به -4
با وانکومایسین، آنتی هیستامین مصرف نمایند و زمان انفوزیون وانکومایسین نیـز در ایـن   

.تر گرددبیماران طوالنی

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذکور مراتب را از طریـق ارسـال     
بـه مرکـز ثبـت و بررسـی عـوارض ناخواسـته       ) 88923193-4(ویا با تماس تلفنی)88890857(، نمابر فرم هاي زرد

.داروها گزارش نمایند



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-معاونت غذا و دارو


