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پاروکستین و خطر خودکشی

،بــه صــورت داوطلبانــهGlaxoSmithklineبــه اطــالع همکــاران محتــرم مــی رســاند شــرکت داروســازي 
ــا   ــاهنگی ب ــا  و در هم ــذا و داروي آمریک ــازمان غ ــ ،)FDA( س ــاریخ دوازده ــه  مدر ت ــاه م ــیالدي2006م م

ــاالن  نســبت  ــی در بزرگس ــاي خودکش ــروز رفتاره ــر ب ــه خط ــتین ب ــده پاروکس ــرف کنن ــوص در مص ــه خص ب
.سنین جوانی هشدار داده است

) SSRIs( پاروکستین یک داروي ضـد افسـردگی از دسـته مهارکننـده هـاي انتخـابی بازجـذب سـروتونین         
ــد  ــی باش ــن . م ــیش از ای ــا   ،پ ــن س ــط ای ــه توس ــورت گرفت ــات ص ــر  تحقیق ــزایش خط ــان اف ــانگر امک زمان بی

سـال مبـتال بــه دپرسـیون مــاژور   18خـودآزاري، فکـر کــردن بـه خودکشــی یـا اقـدام بــه آن در بیمـاران زیــر       
نیــز19/8/1382مــورخ ایــرانADRمرکــز 29تحــت درمــان بــا پاروکســتین بــود کــه طــی اطالعیــه شــماره 

. استانتشار یافته 
رفتـار خودکشـی در   زنتایج حاصل از یـک مطالعـه متـا آنـالیز نشـان داده اسـت کـه افـزایش خطـر بـرو          اخیراً 

اخـتالالت افسـردگی   جهـت درمـان اخـتالالت روانـی از جملـه      بزرگساالن جوان مصرف کننده پاروکسـتین 
ــاژور ــایر )Major Depressive Disorder or MDD(مـ ــا سـ ــردگی و یـ ــواع افسـ ــایر انـ ، سـ

هـم چنـین بررسـیهاي صـورت    . در مقایسه بـا پالسـبو بیشـتر بـوده اسـت     اختالالت روانی به غیر از افسردگی، 
ــتال   ــاالن مب ــه در بزرگس ــه گرفت ــاران    MDDب ــی در بیم ــار خودکش ــزایش رفت ــانگر اف ــنین، بی ــامی س در تم

خودکشــی دراقــدام بــههــیچ یــک از مــوارد . ین در مقایســه بــا پالســبو بــوده اســتتمصــرف کننــده پاروکســ
ــه    ــتال ب ــال مب ــاران بزرگس ــار   MDDبیم ــرگ بیم ــه م ــر ب ــه منج ــن مطالع ــن  در ای ــده ای ــت و عم ــته اس نگش

.استرخ داده) سال 18-30سنین ( گزارشها در بزرگساالن جوانتر 
ــر  ــال حاض ــدارهدر ح ــش هش ــور اي در بخ ــود در بروش ــاموج ــرف  ی ــه مص ــت ک ــده اس ــد ش ــرآورده قی ن ف

بــدون توجــه بــه مصــرف یــابزرگســاالن و کودکــان، اعــم از ، MDDپاروکســتین توســط بیمــاران مبــتال بــه 
یـا بـروز تمـایالت و    /ممکن است موجب بدتر شـدن افسـردگی آنـان و   عدم مصرف داروهاي ضد افسردگی، 

. باقی بماندقطعی بیمار بهبودي زمان ردد و این افکار ممکن است تا رفتارهاي خودکشی گ
با توجه به مطالب فـوق الـذکر توصـیه مـی گـردد کـه تمـامی بیمـاران تحـت درمـان بـا           

اخـتالل روانـی،  و بیماران رو به بهبود، صـرف نظـر از نـوع    انجوانپاروکستین به خصوص 
از نظـر افکـار و اقـدام بـه خودکشـی     و به دقـت  در طول درمان با این دارو به طور منظم

.تحت پایش قرار گیرند
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