دگزامتازون
قرص دگزامتازون  4میلی گرم
مشخصات دارو
هر قرص خط دار دگزامتازون  4میلی گرم حاوی  4میلی گرم دگزامتازون به عنوان ماده ی موثره می باشد.
بسته بندی  :بلیستر ها حاوی  10قرص و هر  10بلیستر دریک جعبه بسته بندی می شوند.
موارد مصرف دارو
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه ی آن به
دیگران جدا خودداری نمایید.
دگزامتازون یک گلوکوکورتیکویید سنتتیک است .گلوکوکورتیکویید ها توسط بخش قشری غده فوق کلیه
ترشح می شوند .این دارو دارای اثرات ضد التهابی ،ضد درد و ضد آلرژیک می باشد و در دوز های باال
سیستم ایمنی را سرکوب می کند.
دگزامتازون در درمان بیماری های خود ایمنی و روماتوییدی (مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک ،آرتریت
روماتوییدو  ، )..بیماری های تنفسی ،بیماری های پوست و بافت پیوندی ،بیماری های مربوط به سیستم
عصبی مرکزی ،بیماری های کلیوی ،درمان عالمتی نئوپالزی و اختالالت خونی  ،حاالت ادماتوز  ،بیماری های
گوارشی ،بیماری های چشمی و اختالالت غدد مورد مصرف قرار می گیرد.
موارد منع مصرف
درصورت وجود مشکالت زیر قبل از مصرف قرص دگزامتازون پزشک خود را مطلع سازید:
حساسیت به دگزامتازون
وجود عفونت های سیستمیک مگر آنکه تحت درمان با داروهای آنتی بیوتیک باشد
وجود زخم های معده یا روده
واکسیناسیون با واکسن های زنده در زمان درمان با دوز های درمانی باالی دگزامتازون (زیرا دوز های
باالی گلوکوکورتیکویید ها باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود).
هشدارها و احتیاطات
در صورت وجود شرایط زیر قبل از شروع دارو با پزشک خود مشورت نمایید:
نارسایی غده ی آدرنال
وجود تومور غده ی آدرنال (فئوکروموسایتوما)
فشار خون باال و بیماری های قلبی
دیابت یا سابقه ی دیابت در خانواده
پوکی استخوان (به ویژه در خانم های یائسه)
گلوکوم (افزایش فشار داخل چشم) و آب مروارید و یا وجود سابقه ی خانوادگی
وجود میاستنی گراویس
وجود اختالالت یا زخم های گوارشی
بیماری های روانی که با داروهای مشابه وخیم تر شده اند
ابتال به عفونت های باکتریایی  ،قارچی و ویروسی
واکسیناسیون با واکسن های زنده
درصورت وجود میگرن
* درصورت نیازبه قطع کورتیکویید ها از جمله دگزامتازون به تدریج کاهش دوز داده شوند.
سالمندان
در سالمندان برخی از عوارض این دارو می تواند جدی تر باشد مانند پوکی استخوان  ،افزایش فشار
خون ،کاهش پتاسیم خون ،دیابت و ابتال به عفونت ها; بنابراین پزشک شما را در فواصل کمتری مانیتور
خواهد کرد .
کودکان
در کودکان مانیتور کردن رشد و نمو در فواصل زمانی منظم ،بسیار با اهمیت است.
بارداری و شیردهی
اگر باردار هستید یا قصد باردارشدن دارید قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت
نمایید.
دگزامتازون دارای رده بندی  Cدر بارداری است  .اطالعاتی در مورد مصرف دگزامتازون در بارداری در
دسترس نیست .درصورتی که گزینه ی دیگری در دوران بارداری وجود نداشته باشد با در نظر گرفتن
سود و مضرات دارو برای مادر و جنین می تواند مصرف شود  .در مورد ترشح دگزامتازون در شیر
مادر اطالعات زیادی در دسترس نیست .تصمیم گیری برای قطع دارو یا شیردهی باید با توجه به ارزیابی
پزشک شما صورت گیرد.
*قرص های دگزامتازون حاوی الکتوز (یک نوع قند) می باشد .در صورتی که عدم تحمل برخی قندها برای
شما تشخیص داده شده است قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید
درصورتی که احساس گیجی ،توهم ،خستگی یا خواب آلودگی می کنید از رانندگی یا استفاده از ماشینآالتی که نیاز به هوشیاری دارند بپرهیزید .
تداخالت دارویی
درصورت مصرف هر داروی دیگری به پزشک خود اطالع دهید.
دگزامتازون می تواند با داروهای زیر تداخل داشته باشد :
◄ داروهای ضد انعقاد(نظیر وارفارین)
◄ داروهای ضدالتهاب غیر استروییدی (نظیر بروفن ،ایندومتاسین و)...
◄ داروهای پایین آورنده ی قند و فشار خون
◄ داروهایی که در درمان بیماری های قلبی مورد مصرف قرار می گیرند
◄ داروهای مدر
◄ آمفوتریسین ب
◄ داروهای ضد صرع مانند کاربامازپین،پریمیدون ،فنی تویین
◄ داروهای ضد سل (ایزونیازید ،ریفامپین)
◄ آنتی اسید ها (به خصوص آنتی اسیدهای حاوی منیزیم تری سالیسیالت)
◄ استازوالماید(در درمان گلوکوم)
◄ مصرف همزمان کورتیکواستروییدهای دیگر
◄ کتوکونازول  ،ایتراکونازول در درمان عفونت های قارچی
◄ ریتوناویر(در درمان )HIV
◄ آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین  ،فلوروکینولون ها
◄ کلستیرامین
◄ قرص های ضدبارداری خوراکی
◄ تتراکوزاکتاید در تست عملکرد آدرنوکورتیکال
◄ سیکلوسپورین
◄ واکسن های زنده
◄ کلروکین و هیدروکسی کلروکین
دوز مصرف دارو
دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید .
دگزامتازون در دوزهای معمول  0.5تا  10میلی گرم روزانه با توجه به نوع بیماری تجویز می شود.
در بیماری ها با شرایط حاد ممکن است دوز های بیش از  10میلی گرم نیاز باشد.
دوز دارو باید بر اساس نوع بیمار و بیماری تنظیم شود .برای کاهش عوارض جانبی باید کمترین دوز
مورد نیاز تجویز شود.
اگر قرص دگزامتازون را بیش از آنچه الزم است مصرف نمایید:
بالفاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
اگر دوز دگزامتازون خود را فراموش کردید :
به محض یادآوری آن را مصرف نمایید مگر آنکه زمان مصرف دوز بعدی دارو نزدیک باشد .درصورت
فراموشی هیچ گاه دوز داروی خود را دو برابر نکنید .
عوارض جانبی
هر دارو به موازات اثرات مطلوب دارای عوارض جانبی نیز می باشد .
عوارض جانبی ذیل با دوز  ،زمان تجویز و طول دوره ی درمان مرتبط است .درصورتی که طول دوره ی
درمان کوتاه باشدو بیمار توسط پزشک تحت کنترل قرار گیرد ریسک عوارض جانبی کمتر است.
عوارض جانبی شایع در درمان کوتاه مدت با دگزامتازون شامل افزایش وزن ،اختالالت روانی ،عدم تحمل
گلوکوز و نارسایی غده ی آدرنال است .عوارض جانبی در استفاده ی طوالنی مدت دگزامتازون ( ماه تا
سال) معموال باعث چاقی مرکزی ،شکننده شدن پوست  ،آتروفی عضالت  ،پوکی استخوان  ،تاخیر در رشد
و نارسایی طوالنی مدت غده ی آدرنال می شود .
شرایط نگهداری
دارو را در دمای کمتر از  30درجه سانتی گراد  ،دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
ساخت شركت داروسازي ابوريحان

