
 میت داپسون س

 :سمیت مکانیسم

  ، ه وگلوبین    مت باعث تواند  م   که  شممود  م   ایجاد P-450  سممیتوکر م  با داپسممو   های متابولیت  توسمم   سمم   اثرات

 ترکیب.  دهد  م   کاهش  را خو   اکسمین   ح ل  ظرفیت  موارد این  ه ه .شمود  ه ولیتیک  خون   کم     ه وگلوبین    وسمول  

    ه وگلوبین   مت  باعث خود  نوبه به  شممود  م  متابولیزه  ها آمین  هیدر کسممیل به P-450  سممیتوکر م توسمم   که  ا لیه

 . شود  م   ه ولیز

 را  پیر ل ه وگلوبین  حلقه برگشمت  غیرقابل طور به  داپسمو   های  متابولیت  که  افتد  م   ات اق  زمان   ه وگلوبین یاو سمول  

 .  کنند  هسول ات

  های   لکوسیت  تا  کنند  آزاد  کاف   غلظت  با را  آمین  هیدر کسمیل  اسمت  م کن  داپسمو   متابولیت  معرض  در قرمز  های  گلبول

 . ببرند بین از in vitro  شرای   در را  ای  هسته  تک 

 به کو االنسم   اتصمال  برای  اسمتووا  مغز به  رسمید  برای آمین  هیدر کسمیل  اسمهه اسمت  م کن  قرمز  های  گلبول ،بنابراین

  گرانولوسمیت نابودی به  منجر     کند  ایجاد  ای ن    اکنش  افراد  برخ   در اسمت  م کن  که  ، باشمد گرانولوسمیت  سمازهای  پیش

 . شود خو   گردش  در  ها

 : سمی   دوز

 .است ر ز  در  گرم  میل  300  تا 50  از  بزرگساال   درمان   د ز

 . شود  ٪12-5  مته وگلوبین  سهح  باعث تواند  م  گرم  میل  100 ر زانه مزمن  د ز

 . است  نشده  گزارش ر ز  در گرم  میل  300 از  ک تر  د زهای با  بزرگساال  در RBC  ه ولیز

 ای  زمینه  هیپوکسم   یا  مادرزادی ه وگلوبین  ناهنجاریهای  هسمتند  دهیدر ژناز  فسم ات-6-گلوکز  ک بود  دچار  که  افرادی

 .  مس ویت گردندتر دچار    پایین  د زهای  در  است  م کن  دارند

 .است  افتاده  ات اق  بیشتر    گرم 1.4 حد  از بیش مصرف  با مرگ

 . است  شده  گزارش گرم 7.5 مصرف  از  پس  شدید  مس ومیت  از  بهبودی اگرچه

 مسمویت:  تشخیص

 سمابقه  اگر خصمو  به  ، شمد  مشمکو   حد از  بیش مصمرف به  باید ،  باال ه وگلوبین  مت  سمهح با  سمیانوتیک   بی ارا   در

 .باشد  داشته  جود  داپسو   از  است اده



 

  دار ی  به آمین  هیدر کسمیل  از  زدای   سمم به  قادر قرمز  های  گلبول  ، ه وگلوبین مت  تشمکیل  فرآیند  ط   در ،  حال  این با

  مجددا   عادی  شمکل به    برگردد  کبد به  یا  باشمد  داشمته  درمان  اثر  یک   تا  برسمد ها  بافت به  اسمت  م کن  که  هسمتند  اصمل 

 . شود  اکسید

 .  افزایش یابد در برابر مس ویت اثربوش احت ال    است  م کن  ،باشد  فیزیولوژیک  pH  در  دار  این  اگر

  مانند   دار   ع ده  من     اکنش  در  اسمت  م کن  آمین  هیدر کسمیل  متابولیت  گلوتاتیو  به   ابسمته چرخه  های  جنبه  سمایر

 .  باشد  داشته  نقش آگرانولوسیتوز

 پیشگیری از مسمویت:

  ( متابولیک  مهارکننده)  یک   از  اسممت اده  با  داپسممو  به  بی ار  تح ل افزایش برای تالشته،  ف ق پن هش های صممورت گرطب

 . است بوده آمیزیت  موفق  آمین  هیدر کسیل به  دار   کبدی  اکسیداسیو   کاهش برای

راه   سمای تیدین از  اسمت اده  ،اسمت  گذشمته  داپسمو   ای ن    جدید  های آنالوگ  از  بالین   اسمت اده  زما   از  ها  سمال  که آنجا  از

  د زهای   در  که مواردی  در  خصمموصمماً  ،کند  م   فراهم  داپسممو   با  درما   طول  در  بی ار  انهباق  افزایش برای  را  فوری حل

 .است ر ز  در  گرم  میل  200 از  بیش  داپسو 

 

References: 

1. McGraw Hill Medical, chapter 58, dapsone 

2. Coleman MD. Dapsone toxicity: some current perspectives. Gen Pharmacol. 1995 

Nov;26(7): 1461-7  


