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  : سفترياكسون

سفترياكسون پر عارضه ترين دارو در گزارش هاي رسيده به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي 

  :كشور 

كه در ميان عوارض دارويي به ثبت رسيده در مركز ثبت و بررسي  نسل سوم سفالوسپورينها  سفترياكسون يك آنتي بيوتيك از

بيشترين تعداد گزارش را به خود اختصاص داده است عوارض گزارش شده عمدتا مشتمل بر  (ADR)ناخواسته داروها عوارض

عوارض پوستي، عوارض گوارشي، تنگي نفس، شوك آنافيالكسي، واكنشهاي شبه آنافيالكسي و ايست قلبي بوده و در بسياري 

ز داليل افزايش وقوع عوارض دارويي با متاسفانه يكي ا. موارد واكنش بصورت شديد و تهديد كننده حيات بيمار بوده است

سفترياكسون مصرف بي رويه اين دارو در موارد غير ضروري مي باشد، مواردي همانند سرماخوردگي و يا مواردي كه از جمله موارد 

  . مصرف تاييد شده اين فرآورده در منابع علمي نبوده و با مصرف ساير فرآورده هاي ايمن تر قابل درمان مي باشند

كي ديگر از عواملي كه موجب افزايش وقوع عوارض ناخواسته با سفترياكسون شده است عدم بررسي سابقه حساسيتي بيمار به پني ي

سيلينها و يا ساير سفالوسپورينها مي باشد، چون پني سيلين ها و سفالوسپورينها حساسيت متقاطع داشته و افراد حساس به پني 

سپورينها هم حساس باشند لذا سابقه حساسيتي فرد به آنتي بيوتيك مي بايست قبل از مصرف سيلينها ممكن است نسبت به سفالو

از طرف ديگر عدم رعايت برخي نكات در تزريق اين فرآورده از جمله تزريق سريع وريدي و همچنين . دارو در نظر گرفته شود

رديده است كه در صورت بروز واكنشهاي شديد امكان تزريق در مراكزي كه فاقد امكانات و تجهيزات سيستم احيا هستند موجب گ

   .كنترل و انجام اقدامات درماني مناسب وجود نداشته باشد

به منظور اطالع رساني به همكاران گرامي و با هدف كاهش شيوع عوارض ناخواسته ناشي از مصرف سفترياكسون، ضمن اشاره به 

رآورده، توجه همكاران عزيز را به رعايت برخي نكات كه در اطالعيه هاي موارد مصرف، عوارض جانبي و موارد منع مصرف اين ف

  . مركز ثبت و بررسي عوارض دارويي كشور آمده است جلب مينمايد

  

  

  : موارد مصرف

عفونت قسمت تحتاني دستگاه تنفسي، عفونت حاد باكتريايي گوش مياني، عفونت پوست و ساختمانهاي وابسته به آن، عفونت 

، گونوره آ غير كمپليكه ، سپتي سمي (PID)وان، عفونت هاي داخل شكمي و دستگاه ادراري، بيماري التهابي لگن مفاصل و استخ

    . باكترياييو پيشگيري از مننژيت مننگوكوكي در اعمال جراحي

 unlabeled / Investigational: (موارد مصرف غير موجود در برجسب دارو يا موارد مصرف تحقيقاتي
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use(  

شانكروئيد، اپيديديدميت، عفونت كمپليكه گونوره آ، عفونتهاي منتقل شونده از راه جنسي، عفونتهاي سالموناليي و شيگاليي، درمان 

، پيشگيري از عفونت مننگوكوكي در افراد    lymeسلوليت پره اوربيتال و دهاني، پنوموني غير معمول اكتسابي از جامعه ، بيماري 

  . (sexual assault)در معرض خطر، تجاوز به عنف 

  : عوارض جانبي

، )٪2(راش جلدي  : همانند پني سيلين ها واكنشهاي ازدياد حساسيتي شايعترين عوارض جانبي سفالوسپورينها مي باشند از جمله

و واكنش آنافيالكسي كه  تب، واكنشهاي شبه بيماري سرم ) ٪2(، لكوپني )٪5(، ترومبوسيتوپني)٪6(، ائوزينوفيلي)٪5(خارش

شود، آنمي   تست كومبس  مصرف سفالوسپورينها ممكن است موجب مثبت شدن  . خ دهدممكن است حتي بيشتر از پني سيلينها ر

يا اختالل  خونريزي در اثر ترومبوسيتوپني.همواليتيك وآگرانولوسيتوز نيز ندرتاً با مصرف برخي از سفالوسپورينها گزارش شده است

متيل -سپورينهايي كه داراي يك زنجير جانبي انعملكرد پالكت ها نيز در مورد برخي از سفالوسپورينها علي الخصوص سفالو

 ,Cefbuperazol, Ceforanide, Cefotetean, Cefmetazole, Cefonicid: مانند(تيوتترازول هستند 

Cefoprazonecefpiramide , latamoxef)   عوارض كبدي بصورت افزايش )3٪(اسهال  . گزارش شده است ،

در پي ) 17٪تا  5٪(، احساس گرما، گرفتگي و سفتي)1٪(ي در محل تزريق وريدي ، درد، سفت)3,3٪تا  3,1٪(ترنس آمينازها

  . تزريق عضالني از ساير عوارض دارو مي باشند

  : مصرف بيش از حد لزوم و مسموميت

به عضالني و تشنج را به ويژه در بيماران مبتال -اغلب آنتي بيوتيكهاي بتاالكتام پتانسيل ايجاد عالئم ازدياد حساسيت عصبي

همودياليز ميتواند به برداشت دارو از خون كمك كند ولي در صورت عدم استفاده از دياليز درمان . نارسايي كليوي دارا مي باشند

  .مسموميت با سفترياكسون بصورت درمان حمايتي و عالمتي ميباشد

  

  : مصرف در بارداري و شيردهي

    . قرار دارد Bداروها در دوران بارداري سفترياكسون در رده در طبقه بندي سازمان غذا و دارو امريكا در مورد مصرف 

  : مصرف در دوران شيردهي

در شير مادر ترشح ) درصد غلظت سرمي مادر  4الي  3(به دليل اتصال به پروتئين هاي پالسمايي با غلظت هاي كم   سفترياكسون

رف طوالني مدت دارو توسط مادر ميتواند مشكالتي مص. ساعت بعد مصرف دارو در شير مادر قابل رديابي است 24تا  ميشود و
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. شير خوار و اختالل در كشت آنتي بيوگرام در شير خوار نمايد  همانند تغيير فلور نرمال روده در شير خوار، اثر مستقيم دارو بر 

  . شيردهي سازگار ميداند  آكادمي كودكان امريكا مصرف سفترياكسون را با

  : موارد منع مصرف

سفترياكسون (سفالوسپورينها يا هريك از مواد همراه فرموالسيون دارو، نوزادان با سطح بيلي روبين باال و نوزادان نارس  حساسيت به

  ).موجب آزاد شدن بيلي روبين از آلبومين سرم ميشود

  :هشدار/ موارد احتياط

ي دفع ميشود و در بيماران با نارسايي حاد درصد سفترياكسون بصورت تغيير شكل نيافته از طريق فيلتراسيون گلومرول 65الي  40

احتياط صورت پذيرد   مصرف دارو در بيماران با سابقه حساسيت به پني سيلينها بايد با. كليوي دوزاژ دارو مي بايست تعديل شود

رياكسون ، سفت)مانند خارش و واكنش آنافيالكسي  IgEمخصوصاً در افراد با سابقه واكنشهاي حساسيتي واسطه گري شده توسط(

مصرف دارو در بيماران با . ممكن است موجب كوليت ناشي از مصرف آنتي بيوتيك و كوليت ناشي از كلستريديوم ديفيسيل گردد

  . عالئم و نشانه هاي بيماري كيسه صفرا مي بايست قطع گردد

  : تداخالت دارويي

هاي ضد انعقاد كوماريني همانند وارفارين و دي كومارول را آنتي بيوتيكهاي وسيع الطيف از جمله سفالوسپورينها مي توانند اثر دارو

تركيبات دافع اسيد اوريك همانند پروبنسيد و سولفين پرازون ممكن است ترشح سفالوسپورينها را كاهش داده و در   . تشديد كنند

  . صورت مصرف همزمان سطوح سرمي دارو مي بايست بررسي شود

  : چند توصيه براي كاستن احتمال بروز عوارض خطرناك ناشي از مصرف سفترياكسون

. از تجويز دارو در مواردي مانند سرماخوردگي و مواردي كه از جمله موارد مصرف تاييد شده اين فرآورده نيست اكيداً خودداري شود     

  .ردي كه اشكال خوراكي موثر و قابل تجويز هستند جداً پرهيز شودهمچنين از جايگزين نمودن فرم تزريقي آنتي بيوتيكها در موا  

مصرف دارو در افراد . توصيه ميشود قبل از تزريق سفترياكسون سابقه حساسيت فرد به سفالوسپورينها و پني سيلينها بررسي شود 

ها در صورت ضرورت و عدم امكان استفاده از حساس به ساير سفالوسپورينها ممنوع بوده و در افراد حساس به پني سيلين نيز تن

  .ساير داروها تزريق بايد با احتياط فراوان صورت پذيرد

و گزارش مرگ ناشي از مصرف همزمان سفترياكسون با فرآورده هاي    FDAبا توجه به يافته هاي جديد سازمان غذا و دارو امريكا 

لها و يا فرآورده هاي حاوي كلسيم حتي بصورت تزريق از رگهاي متفاوت حاوي كلسيم، مصرف همزمان سفترياكسون با محلو

ساعت پس از آخرين دوز سفترياكسون نيز در تمام گروههاي  48ممنوع بوده و مصرف محلولها و فرآورده هاي حاوي كلسيم تا 

  . سني ممنوع مي باشد
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  . به منظور آماده سازي سفترياكسون جهت تزريق ممنوع مي باشد استفاده از رقيق كننده هاي حاوي كلسيم مانند محلول رينگر 

با توجه به تاثير سرعت تزريق سفترياكسون بر ميزان وقوع و كنترل عوارض آن توصيه ميشود از تزريق سريع وريدي جلوگيري  

  .دقيقه به طول انجامد 30الي  15بعمل آمده و تزريق سفترياكسون در محلول مناسب حداقل 

  . تزريق دارو بايستي صرفاً توسط افراد مجرب و در مراكز مجهز به سيستم احيا انجام گيرد     

با توجه به توانايي سفترياكسون در جابجايي بيلي روبين از محل اتصال آن به آلبومين پالسما و احتمال بروز انسفالوپاتي ناشي از     

 .ممنوع مي باشد )بويژه نوزادان نارس(اكسون در نوزادان مبتال به هايپربيلي روبينميا افزايش سطح بيلي روبين، مصرف سفتري

 


