
 

 

  910اطالعيه شماره 

  ADRمركز

 داروهاي خوراكي پوكي استخوان و احتمال افزايش خطر ابتال به سرطان مري

استخوان مانند بيماري پاژه،  يها يماريببي فسفونات هاي خوراكي،  به طور شايع در پيشگيري و درمان پوكي استخوان و نيز درمان ساير 

، ايباندرونات )Risedronate(ريزدرونات  ،(Alendronate) اين داروها مشتمل بر آلندرونات.رنديگ يممورد استفاده قرار 

)Ibandronate( ريزدرونات آهسته رهش، اتيدرونات ،)Etidronate ( و تيلودرونات)Tiludronate (باشند مي.  

ر رابطه با ايمني فرآورده هاي مذكور، يافته هاي متفاوتي را در رابطه با خطر سرطان مري ناشي از اين داروها ذكر مطالعات صورت گرفته د

گزارش شده است به خصوص بيماراني كه دستورات خاص  ها فرآوردهازوفاژيت و ساير اختالالت ازوفاژيال به دنبال مصرف اين .ندينما يم

طي اطالعيه اي اعالم كرده كه در حال مرور ) FDA(سازمان غذا و داروي آمريكا  راًياخ.كنند ينمرعايت  مصرف بي فسفونات هاي خوراكي را

اين سازمان اعالم نموده است كه تاكنون نتيجه اي مبني بر افزايش خطر سرطان مري در اثر . باشد مطالعات منتشره در اين خصوص مي

همچنان به ارزيابي تمام داده  FDA با اين حال، در اين اطالعيه ذكر شده است كه .تمصرف بي فسفونات هاي خوراكي دريافت ننموده اس

در اين اطالعيه .ها ادامه خواهد داد و نتايج حاصل را به اطالع عموم خواهد رساند خصوص ايمني و اثربخشي بي فسفوناتهاي موجود در 

اشي از مصرف بي فسفونات هاي خوراكي ونيز  طول مدت  مصرف فرآورده هاي ن پيشنهاد شده است كه بيماران در رابطه با فوايد و زيان

چنين بيماران بايستي در صورت مشاهده عالئمي نظير اختالل بلع، درد قفسه سينه، پيدايش مه.هاي مذكور با پزشك خود مشورت نمايند

به بيماران توصيه شده است كه . عالج مشورت كندسوزش سر معده يا بدتر شدن اين عارضه و اشكال در بلع يا درد هنگام بلع با پزشك م

  .هاي خوراكي را به دقت رعايت نمايند دستورات مصرف بي فسفونات

زرد و ارسال  يها فرمدر صورت مشاهده گونه عارضه يا اشتباه دارويي، مراتب را از طريق تكميل  گردد يماز همكاران محترم تقاضا 

اس يا از طريق تم 88890857نمابر http://fdo.behdasht.gov.ir و يا از طريق سايت 14185 -948به صندوق پستي 
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