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   مصرف سالمترولهشدار مهم در رابطه با

به اطالع كليه همكاران محترم مي رساند كه مركز ثبت و بررسي عـوارض ناخواسـته داروهـا اخيـراً سـه مـورد گـزارش                          

Serevent)تشديد حمالت تنفسي متعاقب مصرف سالمترول       


وده اسـت كـه     سـم دريافـت نمـ     آ در سـه بيمـار مبـتال بـه           (

الزم به ذكر است كه هر سه بيمار هنگام شـروع حملـه آسـم از                 .متاسفانه در يك مورد منجر به مرگ بيمار گشته است         

سالمترول استفاده نموده اند و با توجه به اينكه شروع اثر اين فرآورده بـا تـاخير صـورت مـي گيـرد و لـذا جهـت                            

 ارتباط ميان مصرف سالمترول و عوارض مذكور بـه اثبـات   ردد،مصرف در هنگام بروز حمالت حاد آسم توصيه نمي گ        

  .  نرسيده است

ايـن فـرآورده    .  آدرنرژيك مي باشد   β2ك از دسته آگونيست هاي انتخابي گيرنده هاي         يتمسالمترول يك داروي سمپاتومي   

انـسداد   مـزمن    بيمـاري و  آسـم   در پيشگيري از برونكواسپاسم در بيماران مبـتال بـه           طوالني اثر   به عنوان برونكوديالتور    

   شـديد ريـوي ناشـي از مـصرف سـالمترول،     به منظور پيشگيري از بـروز عـوارض  .  مصرف مي گردد(COPD)ريوي 

   :توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب مي نمايد 

  (COPD)يـوي   مزمن انسداد ريآسم يا بيمار در بيماريهاي تنفسي نظير  هان نگاهدارند مدر فقط به عنوان   سالمترول   - 1

توصيه  COPDمصرف سالمترول در بيماران مبتال به آسم حاد پيشرونده يا عالئم حاد     .مورد استفاده قرار مي گيرد    

  . زيرا بروز عوارض ريوي حاد شديد و حتي كشنده در اين موارد گزارش شده استنمي گردد،

  .هبود عالئم حاد آسم توصيه نمي گرددمصرف آن جهت بلذا  شروع اثر سالمترول با تاخير صورت مي گيرد و -2

به عنوان   مناسب   ك استنشاقي تي يك داروي سمپاتوميم   در رابطه با مصرف    كليه بيماران مصرف كننده سالمترول بايد        -3 

  . قرار گيرندحاد تحت آموزش عالئم هنگام بروز درمان مكمل 

.  ، برونكــو اسپاســم حــاد اتفــاق افتــدله پــس از مــصرف يــك داروي ســمپاتوميمتيكصــ بــه نــدرت ممكــن اســت بالفا-4

  ، و يـا بـه علـت        برونكواسپاسم حاد ممكن است به علت واكنش ازدياد حساسيت بـه دارو يـا يكـي از اجـزاء فرموالسـيون                    

Paradoxical Effect له قطع گرددصورده بايد بالفاآدر چنين شرايطي مصرف فر. باشد .  

بنابراين بايـد بـه بيمـاران مـصرف كننـده           . كي يا استنشاقي نمي باشد     سالمترول جايگزين كورتيكوستروئيدهاي خورا    -5

 سـالمترول نـسبت بـه كـاهش مقـدار مـصرف يـا قطـع مـصرف                    مصرف يه گردد كه هنگام شروع    صكورتيكوستروئيد تو 

  . دگردپيشرفت آسم منجر به  زيرا ممكن است ،دنكورتيكوستروئيدها اقدام ننماي

، خطر بـروز حمـالت      2003 در آگوست    (FDA) جانب سازمان غذا و دارو در آمريكا         بر اساس اطالعيه انتشار يافته از     -6

كشنده آسم يا مرگ هاي مرتبط با آسم در بيماران دريافت كننده سالمترول با درصدي كم ولي معني دار از نظـر آمـاري                     

  .افزايش مي يابد

زشك به طور ناگهاني داروي خـود را قطـع         به بيماران مصرف كننده سالمترول توصيه مي گردد كه بدون مشورت با پ            -7

  . ننمايند
از همكاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقـب مـصرف ايـن دارو بـا مركـز ثبـت و         

  .تماس حاصل فرمايند ) 6404223: شماره تلفن(بررسي عوارض ناخواسته داروها 
Reference:1- American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information, 2001. 

     2- www.fda.gov/MedWatch/   

  مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

  معاونت غذا و دارو ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-دفتر تحقيق و توسعه


