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وانکومایسینانفوزیون سریعاز عوارض ناشیهشدار مجدد در خصوص

Red-neckیاقرمزگردنسندرم از جملهواکنشهاي حساسیتی  Syndrome وانکومایسین ناشی از تزریقعوارضدستهاز
مدت زمان انفوزیون حداقلرعایت . ندابه ثبت رسیدهADRدر مرکز رسالیامورد گزارش 381طیتاکنونکهمی باشند

.دشوعوارض قبیل نمی تواند منجر به کاهش فراوانی وقوع و یا شدت بروز اییک ساعتبه مدت

در خصوص انفوزیون وریدي (ADR)مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها 66پیرو اطالعیه شماره 
متعاقب ارضهمورد گزارش ع381، 1387ماه ديمرکز تا پایاناین کهاطالع همکاران محترم می رساندوانکومایسین، به

گردنسندرم مربوط به بروز واکنشهاي حساسیتی وموارداکثر درانفوزیون داروي وانکومایسین دریافت نموده است که
اکنشهاي حساسیتی در اکثر گزارشهاي ارسالی توأم با که وقوع وییاز آنجا. متعاقب انفوزیون این دارو بوده استقرمز

عوارض، توجه همکاران این قبیل سرعت باالي انفوزیون وانکومایسین بوده است، به منظور پیشگیري و کاهش بروز
:محترم را به نکات زیر جلب می نماید

ن قرمز                              سندرم گردوانکومایسین منجر به یک عارضه دارویی تحت عنوان سریعوریديتزریق-1
)Red- man SyndromeیاRed- neck Syndrome(همراهبا افت ناگهانی فشار خون این عارضه.شودمی

در صورت، رراشهاي اریتماتوز یا ماکولوپاپوالیاوگرگرفتگیعالئم شدید بوده و باممکن استکهمی باشد
تنگی وهمچنین ممکن است تظاهراتی نظیر خس خس. باشدهمراه فوقانیانتهایی گردن، قفسه سینه و اندامهاي 

معموالً چند عارضهاین . رخ می دهدبه ندرتایست قلبی و تشنج . نفس، آنژیوادم، کهیر و خارش نیز اتفاق افتد
با این وجود ممکن است حتی تا بعد از اتمام می شود،شروع دقیقه بعد از شروع انفوزیون وانکومایسین

.  با انفوزیون آهسته وانکومایسین نیز گزارش شده استهاز این عارضنادريموارد.مشاهده شودانفوزیون نیز 

60گرم باید حداقل 1، انفوزیون وریدي هر دوز وانکومایسین تا میزان این عارضهاز بروز به منظور پیشگیري -2
در نظر گرم باید مدت انفوزیون بیش از یک ساعت1در صورت مصرف مقادیر بیش از . انجامدطول ه دقیقه ب

. گرفته شود

.شوددقیقه انفوزیون60در نوزادان و اطفال نیز هر دوز وانکومایسین باید طی حداقل -3

مورد پایش افت فشار خون بررسی در حین انفوزیون وانکومایسین فشارخون بیمار از لحاظ توصیه می شود -4
.قرار گیرد

پیش از شروع درمان با وانکومایسین، Red-man Syndromeبیماران با سابقه ابتال به شود برايتوصیه می -5
.دشوو زمان انفوزیون وانکومایسین نیز در این بیماران طوالنی تر تجویز شود آنتی هیستامین 
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