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از بازار دارویی جهان توسط شرکت سازندهVioxx® (Rofecoxib( جمع آوري 

بـا نـام   ( Rofecoxibاقدام بـه جمـع آوري داوطلبانـه داروي   Merck  &  coمیالدي شرکت 2004در اواخر سپتامبر 
این اقدام به دنبـال آگـاهی از افـزایش خطـر عـوارض      . اط جهان نموداز بازار دارویی آمریکا و سایر نق) Vioxxتجارتی 

.عروقی در بیماران مصرف کننده این دارو صورت گرفته است–قلبی 
Rofecoxib سیکلواکسیژناز دوبر انتخابی داروي ضد التهاب غیر استروئیدي با اثر یک)COX-2 Inhibitor NSAID (

به تصویب استئوآرتریت، تسکین دردهاي حاد و دردهاي قاعدگی رفع عالئم میالدي براي 1999می باشد که در سال 
دو موجود در بازار دارویی سیکلواکسیژنازانتخابیسایر مهارکننده هاياز جمله .سازمان غذا و دارو در آمریکا رسید

.اشاره نمودMeloxicamو Celecoxib،Valdecoxibمی توان به
همکاران محترم را بـه  داروهاي موجود در این دسته دارویی توجه عوارض ناشی از مصرف به منظور پیشگیري از بروز 

:نکات زیر جلب می نماید
ــدت         -1 ــه م ــداوم ب ــور م ــه ط ــه ب ــارانی ک ــر روي بیم ــده ب ــام ش ــه انج ــاه از داروي 18مطالع ــتفاده Vioxxم اس

عروقـی نظیـر حمـالت قلبـی و سـکته      –افزایش خطر مشکالت قلبـی  بیانگر می کرده اند در مقایسه با گروه پالسبو، 
.می باشدمغزي در مصرف کنندگان این دارو 

Celecoxibو Rofecoxibاز جملـه عـوارض نـادر   حمالت قلبی یا سکته مغـزي  مانند عروقی –مشکالت قلبی -2

و ادم،)یآنژین و حمله هاي قلبـ : مانند( اطالع از سابقه فشار خون باال، بیماریهاي ایسکمیک قلب و لذای باشدم
الزم است به بیماران توصـیه شـود کـه    .امري ضروري استهانارسایی قلبی در بیمار، قبل از تجویز این دارو

افزایش وزن و و درد قفسه سـینه در هنگـام مصـرف    در صورت تشدید تورم، کوتاهی تنفس، ضعف، خستگی،
Vioxxمطلع سازندو سایر مهار کننده هاي سیکلواکسیژناز دو فوراً پزشک خود را.

سـایر  مصـرف  دو نیـز ماننـد   سیکلواکسـیژناز انتخـابی مهـار کننـده هـاي   نشان می دهند که مصرف مطالعات -3
NSAIDخونریزي هاي گوارشی ، درد معده، سـوء هاضـمه و   مانند(عوارض گوارشی احتمال بروزها با… (

به بیمـاران  که ري است و الزم است توجه به سابقه مشکالت گوارشی در بیمار امري ضرولذا .همراه می باشد
مصرف کننده این دسته از داروها توصیه شود در صورت مشاهده هر گونه عالئم گوارشی همچون درد معـده  

.و یا وجود خون در مدفوع فوراً پزشک خود را مطلع سازند
احتمـال  )اعـم از مهـار کننـده هـاي سیکلواکسـیژناز یـک و دو       ( هـا  NSAIDدر مصرف طـوالنی مـدت تمـام    -4

بیش از دو هفتـه بایـد تحـت نظـر     آنها به مدت خونریزي گوارشی، سمیت کبدي و کلیوي وجود دارد و مصرف 
. پزشک صورت گیرد

فعـال  در افراد با سابقه زخمهاي گوارشی فعـال، خـونریزي هـاي گوارشـی فعـال، بیماریهـاي       Vioxxمصرف -5
.ممنوع می باشدکلیويو کبديشدید بیماریهاي توصیه نمی شود و در التهابی روده

از همکاران محترم تقاضا می شود که در صورت مشـاهده هـر گونـه عارضـه متعاقـب مصـرف داروهـاي مهـار کننـده          
.تماس حاصل فرمایند) 6404223: شماره تلفن( سیکلواکسیژناز دو، با مرکز ثبت و بررسی عوارض داروها 

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو-تحقیق و توسعهدفتر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


