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  ودارونيآم و نيمواستاتيس همزمان مصرف از يناش زيليرابدوم و يعضالن يها بيآس بروز خطر شيافزا

 هيكل يينارسا به نجرم است ممكن كه باشد يم همراه زيليرابدوم و يعضالن يها بيآس بروز خطر شيافزا با ودارونيآم و نيمواستاتيس همزمان مصرف

      افتيدر زين ودارونيآم همزمان كه يماريب يبرا نيمواستاتيس mg20 از باالتر روزانه يمصرف ريمقاد زيتجو ضرورت صورت در. شود مرگ يحت و

  .گردد استفاده ماريب كلسترول كاهش جهت ها نياستات ريسا از تا گردد يم هيتوص د،ينما يم

 و يعضالن يها بيآس بروز خطر شيافزا به مربوط هشدار نيدوم (FDA) كايآمر يدارو و غذا سازمان رساند يم محترم همكاران اطالع به
 ،يالديم 2002 سال در سازمان نيا هشدار اساس بر اگرچه. است نموده منتشر را ودارونيآم و نيمواستاتيس همزمان مصرف از يناش زيليرابدوم

          عارضه نيا وقوع با رابطه در  FDAبه يارسال يگزارشها تعداد بود، گرفته صورت هشدار نيا درج بر يمبن نيمواستاتيس Labeling رييتغ
  . است شده يجار سال در سازمان نيا هشدار نيدوم انتشار به منجر كه است بوده شيافزا به رو چنان هم

        قرار استفاده مورد كلسترول كاهنده عنوان به كه باشد يم "ها نياستات" اي HMG-CoA reductase inhibitors ييدارو دسته از نيمواستاتيس
         مشكالت به مبتال مارانيب در ها نياستات با آن همزمان مصرف احتمال كه باشد يم يتميآر ضد يداروها دسته از زين ودارونيآم. رديگ يم

  :دينما يم جلب ريز نكات به را محترم همكاران توجه  موضوع، تياهم به تيعنا با لذا. باشد يم مطرح يعروق-يقلب

 منجر است ممكن كه شود يم  زيليرابدوم و يعضالن يها بيآس بروز خطر شيافزا به منجر ودارونيآم و نيمواستاتيس همزمان مصرف -١
 است ممكن ،خون در نيوگلوبيم يآزادساز با كه است يعضالن يبرهايف در اختالل ينوع زيليرابدوم .شود مرگ يحت و هيكل يينارسا به

 .گردد يويكل بيآس به منجر

 ودارونيآم همراه به نيمواستاتيس از گرم يليم 20 يباال روزانه يدوزها مصرف با و باشد يم دوز به وابسته عوارض نيا بروز زانيم -٢
 .ابد ييم شيافزا زين عوارض ليقب نيا بروز خطر

) نيمواستاتيس كننده زهيمتابول ميآنز(P450 3A4  توكروميس ميآنز مهار احتماالً اما ستين مشخص عارضه نيا بروز قيدق سميمكان -٣
 .باشد يم مرتبط عارضه نيا جاديا با ودارونيآم توسط

 شود كنترل ديبا نيمواستاتيس دوز ن،يمواستاتيس مانند كلسترول كاهنده يدارو و ودارونيآم همزمان مصرف به ماريب ازين صورت در -�
 . نباشد شتريب روز در گرم يليم 20 از و

 د،ينما يم افتيدر زين ودارونيآم همزمان كه يماريب يبرا نيمواستاتيس mg20 از باالتر يمصرف ريمقاد زيتجو ضرورت صورت در -�
 .شود استفاده ماريب كلسترول كاهش جهت ها نياستات ريسا از تا گردد يم هيتوص

 بروز خطر اما دارد وجود زين) ودارونيآم با همزمان ا يييتنها به (ها نياستات ريسا كننده مصرف مارانيب در زيليرابدوم بروز احتمال -�
 65 سن ،نهيزم نيا در شده مطرح يفاكتورها سكير. باشد يم شتريب ودارونيآم و نيمواستاتيس كننده مصرف مارانيب در زيليرابدوم

  .اشدب يم هيكل عملكرد اختالل و نشده كنترل سميديروئيپوتيه ،باالتر ا يسال

 اطالع پزشك به عاًيسر را يعضالن ضعف ا ييخشك ،يگرفتگ درد، مانند يميعال كه شود هيتوص نيمواستاتيس كننده مصرف مارانيب به -٧
 .دهند

  .شود تيرعا ديبا زين Ezetimibe+Simvastatin مانند نيمواستاتيس يحاو يبيترك يها فراورده خصوص در فوق موارد يتمام -٨

 از ياطالعات نمود، يريشگيپ نيمواستاتيس از يناش زيليرابدوم عارضه بروز از بتوان ودارونيآم دوز رييتغ با هنكيا خصوص در كنونتا -٩

 .است نشده منتشر FDA جانب

Reference: www.fda.gov/medwatch / safety/2008    
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