
 

 

  011اطالعيه شماره 

  ADRمركز

  ف دگزامتازون تزريقيرعوارض ناشي از مص در خصوصهشدار 

مورد گزارش از عوارض  349تعداد  1389، تا پايان سال  (ADR)ها بت و بررسي عوارض ناخواسته دارورساند، مركز ث به اطالع همكاران محترم مي

لذا . قابل پيشگيري تشخيص داده شده است بجاي فرآورده،، به دليل مصرف نابسياري از مواردداروي دگزامتازون تزريقي دريافت نموده است كه در 

  :نمايد جلب مي زيرتوجه همكاران محترم را به نكات 

در بسياري از موارد سرماخوردگي درد دندان، سردرد، تب  ADRارسالي به مركز  يها در گزارشبا توجه به اينكه علت مصرف اين فرآورده  .1

در موارد داراي انديكاسيون مورد  صرفاًسازد كه دگزامتازون تزريقي بايستي  خاطر نشان مي. و يا سوء مصرف در ورزشكاران ذكر شده است

 . ب شودجدا اجتنا الذكر فوقتاييد در منابع علمي تجويز گردد و از مصرف اين فرآورده در موارد 

اين داروي .باشد پذير نيست، محدود مي مواردي كه درمان خوراكي امكانموارد اورژانس يا به  صرفاًتجويز وريدي يا عضالني دگزامتازون  .2

هاي دارويي در مواردي به جز  بديهي است مصرف فرآورده .تزريقي به هيچ وجه در درمان عالئم سرماخوردگي انديكاسيون ندارد

بدون اينكه اثر بخشي مفيدي دريافت . دهد بيمار را در معرض خطر ابتال به عوارض دارويي قرار مي صرفاًي مصوب دارو، ها انديكاسيون

 .نموده باشد

خارش، تهوع،  هاي محل تزريق از جمله درد، التهاب و آبسه در محل تزريق، وان به واكنشت از جمله عوارض گزارش شده به اين مركز مي .3

يش فشارخون، ريق، اختالالت بينايي، ادم، افزااستفراغ، ضعف، سكسكه، كهير، پارستزي، راش، افزايش تع ،گرفتگيسرگيجه، گر

، تشنج، هايپرگليسمي، ديس توني، شوك آنافيالكتيك، ميالژي، يرقان، درد شكم، قراري يب هايپوكالمي، فلج شل گذرا، تاكيكاردي، ترمور،

 .ابي اشاره نمودوخ اوري، افسردگي، افزايش وزن، سايكوز، توهم، الرنژيت، واژينيت و بيخونريزي گوارشي، قرمزي و ادم صورت، پلي 

 :دوتوان به موارد زير اشاره نم از جمله عوارض ذكر شده در منابع علمي در اثر مصرف گلوكوكورتيكوئيدها از جمله دگزامتازون مي .4

، ها عفونت، شكستگي استخوان، پوكي استخوان، افزايش خطر ابتال به ها زخمدر ترميم  يرتأخنارسايي آدرنوكورتيكال، ضعف عضالني، درد عضالني، 

عوارض گوارشي نظير پپتيك اولسر، عوارض عصبي همچون  عوارض چشمي نظير كاتاراكت، هاي بدن، برهم خوردن تعادل مايع و الكتروليت

موز، هايپر يا هايپوپيگمانتاسيون، آتروفي پوست، تالنژكتازي، آبسه ايسكميك، تشنج، افسردگي و عوارض پوستي همچون پتشي، اكي نوروپاتي

  .كاپوزي و آنافيالكسيساركوم استريل، 

زرد و ارسال  يها فرمدر صورت مشاهده گونه عارضه يا اشتباه دارويي، مراتب را از طريق تكميل  گردد يماز همكاران محترم تقاضا 

يا از طريق تماس  88890857نمابر http://fdo.behdasht.gov.ir و يا از طريق سايت 14185 -948به صندوق پستي 

  .گزارش دهند ADR به مركز 88923193- 4تلفني 

 

  مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -سازمان غذا و دارو


