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تاریخ97/11/6 :

هشدار در خصوص پایش بیماران تحت درمان با داروی مگلومین آنتی موان
به اطالع همکاران محترم جامعه پزشکی می رساند ،با عنایت به لزوم پایش بيماران تحت درمان با داروی مگلومين آنتی موان و با
توجه به دریافت گزارش عوارض جدی مشکوک به مصرف این فراورده ،جهت درمان لشيمانيوز جلدی ،نکات زیر براساا

منااب

معتبر علمی ،می بایست مورد توجه ویژه قرار گيرد:
 -1داروی مگلومين آنتی موان ،در افراد مبتال به بيماری شناخته شده قلبی ،کبدی و کليوی ،ممنوعيت مصرف داشاته و قبا از
شروع درمان با این دارو ،بررسی بيماران دارای عوام خطر ابتال به بيماری های مذکور ،جهت تشخيص این بيماری هاا ،راروری
می باشد.
 -2طبق مناب علمی مورد استفاده ،وقوع عوارض قلبی عروقی همچون غير طبيعی شدن نوار قلا ،،شاام تیييارات ماو  Tو
قطعه  STو نيز طوالنی شدن فاصله  QTکه می تواند منجر به آریتمی های قلبی تهدید کننده حيات شود ،در طی درمان با داروی
مگلومين آنتی موان گزارش شده است .احتمال ایجاد تیييرات نوار قل ،،براسا

طاول دوره درماان و دوز روزاناه آنتای ماوان

دریافتی افزایش می یابد.
 -3احتمال وقوع عوارض خونی مانند لکوپنی و آگ رانولوسيتوز ،در طی درمان با داروی مذکور وجود دارد که با افزایش دوز دارو و
نيز در صورت وجود لکوپنی قب از شروع درمان با مگلومين آنتی موان ،این عوارض در بيماران شدیدتر خواهاد باود .همچناين
احتمال بروز پروتئينوری ،نارسایی کليوی ،هپاتوتوکسيسيتی و پانکراتيت در طی درمان با این فراورده وجود دارد.
بنابراین با توجه به جدیت عوارض داروی مگلومين آنتی موان توصيه می گردد ،پایش بيماران تحت درمان با ایان دارو ،بصاورت
دوره ای ،با انجام نوار قل ،(ECG) ،بررسی عملکرد کبدی ،کليوی و پانکرا

و همچنين شامارش سالولهای خاونی ،باه منواور

تشخيص به موق عوارض احتمالی و اعمال مداخالت مقتضی همچون کاهش دوز یا قط دارو و یاا ساایر اقادامات درماانی الزم
صورت پذیرد.
همچنين ،از آنجایی که احتمال وقوع عوارض جدی در بيماران مسن تحت درمان با مگلومين آنتی ماوان بيشاتر از افاراد جاوان
است ،پایش این گروه از بيماران ،می بایست با دقت و نوارت بيشتری همراه باشد.

از همکاران محترم تقارا می شود ،در صورت مشاهده هرگونه عارره دارویی و اشتباه دارو پزشکی مرات ،را از طریق تکمي فرم هاای زرد و ارساال باه
صندوق پستی  17775-466و یا از طریق سایت  www.fda.gov.irیا لينک مستقيم  adr.ttac.irو یا تما

تلفنی ( )61927144-66176934به گاروه

ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده های سالمت ) (ADRگزارش نمایند.
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دفتر نوارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت
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