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 ناخواسته ایزوترتینوئین بر روی جنین در بارداریهشدار درخصوص عوارض 

مبنم بر نککلام مکرر باماران در وصککل   مدر پم دريافت گزارشککمحترم جامعه پزشکککم مم رنککا    ع همکاران به اطال

آگاهم هاو ال،م در وصککل  نککا،د  مصککرا ايزرترتانلناد در باردارو ر با تلجه به اهمات ملعککلع  واطر مککان مم

ايزرترتانلناد بر جناد در صلرت مصرا در درران باردارو به باماران مصرا کنن ه ايد دارر داررو علارض  اولانته 

با احتمام مصرا ايزرترتانلناد در باردارو حتم براو م ت ،مان کلتاه يا در در،هاو کم  به علت اينکه اطالع رنا م شلد.

يک ماه  ب  ا،   باي  در درران باردارو مصککرا شککلد ر ح ا   ايد دارر   قايص مادر،ادو ج و شککلدتلا   ملجب مم،ياد 

به طلر شککررع درمان ر ح ا   يک ماه بع  ا، اتمام درمان با داررو موکلر  اطمانان ا، ع م باردارو رجلد داشککته باشکک . 

 اتلا   تحت تأثار باشکک  ر هار ررد د اقمر بگارد مبالقله  هرجنانم که در درران باردارو در معرض ايزرترتانلناد  را

 رجلد   ارد. تاثار دارر بر جناد در ملاجهه با داررو موکلر مازانبراو تعااد 

)ديسملرفم صلرت جمجمه  هاو شام   اهنجارو  ا  ايزرترتانلناد ثبت ش ه داررو  قايص مادر،ادو که به د بام مصرا

شکاا کام(   مم صلرت ر  شنلايم وارجم کلچکآ لتاا  ماکررپانا  کا امها)(  گلد)ماکررفتالممچ مکا   هاو  يا ع م ت

  مغزو   اهنجارو مخچه  ها ررنفالم  ماکررنفالم ر  قص عصب جمجمه شام   اهنجارو ناستم اعصاب مرکزو  (آ ها

ستم  لبم عرر مآ لمالم  نت. همچناد بروم گزارد پاراتاررنا  کمبلد هلرملن تاملس ر  نا کاهش بهره ها حاکم ا، ا

 از  ،ايمان ،ردرسر  ولدووطر نقط ولدبه امکان افزايشانت.  هاو ديگر اهنجارو با يا ب رن 85( تا کمتر ا، IQهلشم )

اگر در حاد مصککرا انککت .رخ داده  از هاو موکلر با بروم ا،  اهنجارو مرگ  ل،ادگزارد شکک ه انککت. در بروم ملارد  

 طع گردد ر بامار به متخصککص ، ان ر  فلراًال،م انککت ايزرترتانلناد  فرد بامار  باردارو اتفاق باافت  ايزرترتانلناد در 

شلد به منظلر،ايمان  متر ارجاع داده  مارره با نت  ار،يابم ر م صل  . ال،م به ذکر ا با رجلد ع م مطالعات کافم در و

مصککرا   ج و در شککارولاران  اولانککتهبرر، علارض  پتا سککا  به دلا رران شککاردهم  ايزرترتانلناد در د مصککرا

صاه  مم شاردهم  از تل نتفاده ا، ايزرترتانلناد در درران شلدايزرترتانلناد در درران  صلرت لزرم ا . همچناد در 

  مم شلد. تلصاهشاردهم   در طلم درمان ر تا يک ماه پس ا، مصرا آوريد در، ايزرترتانلناد  شاردهم
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