اطالعيه شماره 33:

کربوپروست (® )Hemabate
کربوپروست یک پروستاگالندین  F2αمی باشدکه محرک رحم ( اکسی توکسیک) و باعث انقباضات رحمی می شود.
اوج اثر این دارو  00تا  65دقیقه و مدت اثر آن  22ساعت است .کربوپروست میتواند باعث سقط جنین و پایان دادن
به بارداری در اوایل دوران بارداری مخصوصا بین هفته 06تا  25بارداری شود و همچنین خونریزی پس از زایمان را نیز
کاهش میدهد یا باعث دفع بقایای جفتی می شود .
تقریباً در  25درصد زنان کربوپروست ) )F2αسبب عوارض جانبی می شود که به ترتیب شیوع شامل اسهال ،استفراغ،
حالت تهوع  ،تب ،گر گرفتگی ،تاکی کاردی و هیپرتانسیون می باشد که نسبت به میزوپرستول (داروی دیگر این خانوده
با مورد مصرف مشابه) شیوع و شدت بیشتری دارد.
شایعترین عوارض جانبی ناشی از آن مربوط به اثر انقباضی آن بر عضالت صاف است .در بیماران مورد مطالعه عوارض
گوارشی از جمله اسهال و استفراغ به میزان %66و حالت تهوع به میزان  %66رخ داده است که این عوارض در داروی
میزوپرستول به میزان بسیار کمتری ( به ترتیب  %25و  )%6/2می باشد.
استفاده از داروهای ضدتهوع و ضد اسهال  ،به طور قابل توجهی باعث کاهش شدید عوارض گوارشی در همه
پروستاگالندین های مورد استفاده برای سقط جنین می شود .اما استفاده از آنها باید به عنوان بخشی جدایی ناپذیردر
بیماران تحت درمان با کربوپروست در نظر گرفته شود.
طی مطالعات انجام شده مشخص گردید در افرادی که در آنها به منظور سقط از کربوپروست استفاده شده میزان شیوع
عارضه هایپرترمی (افزایش دمای بدن بیش از  %02 )2° Fو گرگرفتگی  %0می باشد.
همچنین اندومتریوز ،خونریزی شدید رحمی و به جا ماندن بقایای جفت از جمله بیشترین عوارض جانبی هستند که در
پی استفاده از کربوپروست به میزان یک نفر از هر  05نفر پس از ترخیص از بیمارستان مشاهده شده است.
این در حالی است که تمامی این عوارض در داروی میزوپرستول به میزان بسیار کمتری (کمتر از  )%0رخ می دهد.

از همکاران محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه اتفاق و عارضه های دارویی مراتب را از طریق پست الکترونیک fdo_kashan@kaums.ac.ir
نمابر ( )5660-0006555یا تماس تلفنی ( )5660-0009555به مرکز اطالع رسانی دارو و سموم  DPICمعاونت غذا و دارو کاشان ارائه نمائید .

