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هاونی به دنبال مصرف فلوروکینولونهاي تاندآسیب یافته هاي جدید در خصوص 
سال، 60باالي بیماران ها می باشد که احتمال بروز آن درالتهاب و پارگی تاندون از عوارض گروه دارویی فلوروکینولون

.افزایش می یابدریه یاو دریافت کنندگان پیوند کلیه، قلب استروئیديمصرف کنندگان داروهاي 

داروهـاي متعلـق بـه    ناشی از مصرف دون یا التهاب تاندونیناحتمال ابتال به پارگی تاکهاخیر نشان می دهد مطالعات 
زیر گروههاي آنتی بیوتیکهـا  ها از جملهفلوروکینولون . ددر برخی بیماران افزایش می یابهادارویی فلوروکینولونگروه
ز جملـه داروهـاي متعلـق بـه گـروه دارویـی       ا. مـی باشـد  آنهـا  التهاب و پارگی تاندونها از عوارض به ثبت رسـیده  بوده،
نورفلوکساسین لوکساسین وسیپروفلوکساسین، اوفلوکساسین، لووفلوکساسین، موکسی فمی توان به کینولون ها وفلور

:توجه همکاران محترم را به موارد زیر جلب می نمایدعوارض دارویی،این قبیل از بروز یريبه منظور پیشگ. اشاره نمود

سـال،  60در گـروه سـنی بـاالي    ناشـی از مصـرف فلوروکینولـون هـا     احتمال بـروز التهـاب یـا پـارگی تانـدون      - 1
ریه یانندگان پیوند کلیه، قلب و دریافت ک) از جمله کورتیکواستروئیدها ( مصرف کنندگان داروهاي استروئیدي 

.از سایر بیماران مصرف کننده می باشدتریشب

آنتـی بیوتیکهـا   از در اثر مصرف ایـن گـروه   ابتال به التهاب و پارگی تاندوناگرچه تاندون آشیل شایعترین محل- 2
تانـدون بـاي سـپس، دسـت و     ي بدن از جمله تاندون روتاتورکاف یا چرخاننده شانه، تاندون هاسایرمی باشد،

.شست دست نیز می توانند درگیر شوند

تانـدونی  عـوارض دارو از بین نمی رود و مواردي از بروز مصرف خطر ابتال به آسیب هاي تاندونی الزاماً با قطع - 3
. چندین ماه پس از قطع مصرف دارو گزارش شده است

عالیمی ماننـد درد، تـورم   بروزدر صورت شود که هتوصیکینولون ها وبیماران دریافت کننده فلوربهمی بایست - 4
ایندقطع نمدارو رامصرف ، نمودهبکار گرفتن عضو تحت تاثیر اجتناب حرکت و تاندونها، از ناحیهالتهاب در یا
. خود با پزشک معالج تماس حاصل نمایندیجهت تغییر رژیم درمانبالفاصله و 

بـاکتري، در درمـان عفونتهـاي ویروسـی ماننـد سـرماخوردگی یـا        فلوروکینولون ها، مانند سایر داروهـاي ضـد  - 5
.  آنفلوانزا موثر نمی باشند و مصرف آنها می بایست محدود به عفونتهاي باکتریایی شود

هـا را  نلـو کـه فلوروکینو اسـت  بیمـارانی  مربوط بهدر بیماران خاص، افزایش احتمال ابتال به اختالالت تاندونی- 6
مشـمول  د و بیمارانی که قطره چشـمی یـا گوشـی مصـرف مـی نماینـد،       نمایندریافت می صورت سیستمیک ه ب

.یافته هاي جدید در این خصوص نمی شوند

Reference: www.fda.gov/medwatch
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