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ندارد

معاون محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 
Zuvitrex 50 با نام تجاریmg/2ml موضوع: ویال متوترکسات

با سالم و احترام؛
با توجه به گزارشات دریافتی مبنی بر بروز برخی عوارض جانبی به دنبال مصرف ویال های متوترکسات 

50mg/2ml با نام تجاری Zuvitrex ساخت شرکت Zuvius lifesciences PVT.LTD کشور هند، الزم است 

توزیع و مصرف فراورده مذکور(با سری های ساختMTIG18A2-A  و MTIG18A3-A با تاریخ انقضای 2020/6) 

تا زمان انجام بررسی ها و آزمایشات تکمیلی مورد نیاز و اطالعیه بعدی این اداره کل متوقف گردد. لذا مقرر فرمایید 

نسبت به اطالع رسانی مناسب به مراکز درمانی تحت پوشش اقدام گردد./
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جناب آقای دکتر مهرعلیان
مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل

Zuvius موضوع: عوارض داروی متوترکسات شرکت

با سالم ؛
با احترام، پیرو نامه شماره ۶۵۸/۴۰۷۱۰/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ در خصوص درخواست بررسی کیفی فرآورده و استعالم 
تایید مجوز واردات داروی متوترکسات شرکت Zuvius به استحضار می رساند، گروه ثبت و بررسی ایمنی و عوارض ناخواسته 
فرآورده های سالمت دفتر متبوع، سه مورد گزارش مبنی بر ایجاد عوارض مشکوک به ویال متوترکسات 50mg/2ml با نام تجاری 
Zuvitrex ساخت شرکت Zuvius Lifesciences pvt.LTD هند، با شماره سری ساخت MTIG18A2-A و تاریخ انقضاء 

06/2020 از بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکال شهرستان بابل به شرح جدول زیر در بیماران مبتال به ALL دریافت نموده 

است:

سرانجام عارضه راه مصرف دوز دارو نوع عارضه
سن بیمار 
(برحسب 

سال)
جنس بیمار ردیف

بهبودی پس از 
اقدامات درمانی

انفوزیون 
وریدی

۱۲۰ میلی 
گرم

تب، لرز، تهوع، استفراغ، 
سر درد

۱۰ مذکر ۱

بهبودی پس از 
اقدامات درمانی

انفوزیون 
وریدی

۷۰ میلی گرم تب و لرز ۲ مونث ۲

بهبودی پس از 
اقدامات درمانی

انفوزیون 
وریدی

۱۴۰ میلی 
گرم

تب و لرز شدید، تهوع و 
استفراغ شدید

۱۴ مذکر ۳

اگرچه عوارض مذکور، جزء عوارض شناخته شده داروی متوترکسات در منابع علمی ذکر شده است، لذا با عنایت به ریکال فرآورده 
مذکور (طبق نامه شماره ۶۶۵/۱۳۰۸۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸)، خواهشمند است، دستور فرمائید، در خصوص صدور مجوز واردات 
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فرآورده متوترکسات 50mg/2ml با نام تجاری Zuvitrex ساخت شرکت Zuvius Lifesciences pvt.LTD کشور هند، 
اعالم نظر نموده در صورت مجاز بودن مصرف این فرآورده، پس از بررسی کیفی آزمایشگاهی داروی مذکور نتایج به این دفتر ارسال 

گردد. 
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جناب آقای دکتر مهرعلیان
سرپرست محترم  اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

Zuvius موضوع: درخواست بررسی کیفی و مجوز واردات داروی متوترکسات شرکت

با سالم ؛
با احترام، عطف به نامه شماره ۶۶۵/۱۳۰۸۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ در خصوص دستور جمع آوری کلیه سری ساخت های 
وارداتی ویال متوترکسات 50mg/ 2ml با نام تجاری Zuvitrex ساخت شرکت Zuvius Lifesciences pvt.LTD کشور 
هند، به استحضار می رساند، گروه ثبت و بررسی ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده های سالمت دفتر متبوع، چهار مورد گزارش 
عوارض مشکوک به مصرف دارو با مشخصات مذکور و با شماره سری ساخت MTIG 18A2-A و تاریخ انقضاء 06/2020 را به 

شرح جدول زیر از بیمارستان کودکان مفید و بیمارستان الزهرا تبریز، دریافت نموده است:

سرانجام عارضه راه مصرف نوع عارضه

سن 
بیمار 

(برحسب 
سال)

جنس 
بیمار

نام بیمارستان ردیف

بهبودی پس از انجام 
اقدامات درمانی

اینتراتکال
تب باال، سر درد 

شدید، استفراغ
۳ مونث بیمارستان کودکان مفید  ۱

بهبودی پس از انجام 
اقدامات درمانی

اینتراتکال
تب باال، سردرد شدید، 

استفراغ
۷ مذکر بیمارستان کودکان مفید  ۲

بهبودی پس از انجام 
اقدامات درمانی

اینتراتکال تب، سردرد، استفراغ ۱۲ مذکر بیمارستان کودکان مفید  ۳

بهبودی پس از انجام 
اقدامات درمانی

داخل وریدی

گرانولوسیتوپنی، 
استئوماتیت، خارش، 
افزایش آنزیمهای 

کبدی، راش اریتماتوز

۱۷ مونث بیمارستان الزهرا تبریز ۴
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طبق اظهار رئیس محترم بخش انکولوژی بیمارستان کودکان مفید، به دنبال تزریق اینتراتکال داروی متوترکسات با 
مشخصات مذکور در بیماران بخش انکولوژی، چندین بیمار دچار عوارض تب، سر درد شدید و استفراغ شده بودند که پس از انجام 
اقدامات درمانی، بهبودی حاصل شده است. (طبق اظهار پرستار بخش مربوطه، بیماران دیگری نیز دچار عوارض مشابه شده اند ولی 
تاکنون تنها اطالعات مربوط به سه بیمار مربوط به بیمارستان کودکان مفید، مندرج در جدول فوق، به این دفتر ارسال شده است). 
بنا به اظهار پزشک معالج، پونکسیون کمری وکشت مایع CSF پس از انجام تزریق اینتراتکال فرآورده مذکور و مشاهده عوارض 
"تب، سر درد شدید و استفراغ" در بیماران انجام نشده است ولی بیماران دچار عارضه، دارای عالئم مننژیت شیمیایی بوده اند که 

پس از دو سه روز درمان حمایتی، عالیم ایشان بهبود یافته است. 

بنا به اظهار ایشان، با توجه به  عدم ایجاد عوارض پس از مصرف داروی متوترکسات با سایر برندها، وقوع عوارض فوق در 
بازه زمانی کوتاه مصرف متوتروکسات با مشخصات مذکور در چندین بیمار، بیش از حد انتظار بوده است. الزم به ذکر است، تصویر 
خبر مبنی بر ایجاد مننژیت باکتریال در بیمار دریافت کننده داروی متوترکسات با مشخصات فوق، در کانل تلگرامی" ارتقای 

مهارت پرستاری انکولوژی" از سوی یکی از داروسازان بیمارستان مفید ارسال شده است(تصویر پیوست) که با وجود      
پیگیری های کارشناسان دفتر متبوع، تا کنون منبع خبر و مشخصات بیمار مبتال به مننژیت باکتریال نامشخص می باشد. 

لذا، با عنایت به ریکال قبلی فرآورده مذکور، (طبق نامه شماره ۶۶۵/۱۳۰۸۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ )، خواهشمند است، 
دستور فرمائید، درخصوص صدور مجدد مجوز واردات فرآورده متوترکسات 50mg/ 2ml با نام تجاری Zuvitrex ساخت شرکت 
Zuvius Lifesciences pvt.LTD کشور هند،  اعالم نظر نموده و  در صورت مجاز بودن مصرف این فرآورده، پس از بررسی 

کیفی آزمایشگاهی داروی مذکور، نتایج به این دفتر نیز ارسال گردد.
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