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celecoxib عروقی–و عوارض قلبی

کـه بـه بـازار دارویـی ایـران           ( Rofecoxibمبنـی بـر حـذف    25/9/83مـورخ  38پیرو اطالعیـه شـماره   
رم به اطالع همکاران محتـ ، عروقی–از بازار دارویی جهان به علت عوارض قلبی ) می باشدممنوع الورود

Celecoxibمصـرف داروي  ، )FDA( سازمان غذا و داروي آمریکااخیر می رساند که بر اساس هشدار

.سکته قلبی و مغزي، را افزایش دهداز جمله عروقی، -نیز می تواند خطر مشکالت قلبی
:یندلذا جهت پیشگیري از بروز چنین عوارضی الزم است همکاران محترم به موارد زیر توجه فرما

داروي بیمـار  شـرایط  با توجه بـه  celecoxibتوصیه می شود در صورت نیاز به مصرف داروي - 1
،نگزیانتخـاب نمـوده و در صـورت قابـل قبـول نبـودن جـای       celecoxibدیگري را به عنوان جـایگزین  

.دیدارو را براي بیمار تجویز نمایاین کمترین دوز موثر 
. مـی باشـد  celecoxibی یا سکته مغزي از جمله عوارض عروقی مانند حمالت قلب–مشکالت قلبی - 2

، ادم و )حملـه هـاي قلبـی    ماننـدآنژین و ( لذا اطالع از سابقه فشار خون باال، بیماریهاي ایسکمیک قلـب  
نارسایی قلبی در بیمار، قبل از تجویز این دارو امري ضروري است و الزم اسـت بـه بیمـاران توصـیه     

نفس، خستگی، افزایش وزن و درد قفسه سینه در هنگام تنگیضعف،شود که در صورت تشدید تورم،
.فوراً پزشک خود را مطلع سازندcelecoxibمصرف 

محدود به مـواردي  فقط آرتریت روماتوئید یا استئوآرتریتمبتال بهدر بیماران celecoxibتجویز-3
دي و شـدیدي را  عـوارض گوارشـی جـ   ،مصرف سایر داروهاي ضد التهاب غیـر اسـتروئیدي  است که 

الزم به ذکر است که این دارو نیز قادر به ایجاد عوارض گوارشـی  .براي بیمار به همراه داشته باشد
.می باشد

عروقی در بیمـار، اورا مسـتعد بـروز    –در صورت وجود سابقه مشکالت قلبی celecoxibتجویز - 4
.سازدمیسکته قلبی 

شاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف داروي مـذکور،  از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت م
بـه مرکـز ثبـت و    ) 6404223: شـماره تلفـن  (مراتب را از طریق فرم هاي زرد و یا به صـورت تلفنـی   

.بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش نمایند

Reference: www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2004/safety04.htm

خواسته داروهامرکز ثبت و برررسی عوارض نا
معاونت غذا و دارو–دفتر تحقیق و توسعه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


