اطالعیه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوری و حذف فرآورده های
رانیتیدین از بازار دارویی کشور
 ۲۴فروردین ۱۳۹۹
داروی رانيتيدين ،جزو دسته دارويی  H2بالکرها بوده که گيرنده های هيستامين را غير فعال و مانع ترشح اسيد از سلول
های معده می شود .اين دارو با کاهش اسيد معده در درمان مشكالت گوارشی ناشی از افزايش اسيد معده از حدود  ۴۰سال قبل
در بازار دارويی دنيا مورد استفاده قرار می گرفته است.
مطابق بررسی های آزماي شگاهی انجام شده توسط مراجع معتبر بين المللی در اواخر سپتامبر سال ( ۲۰۱۹معادل مهرماه سال
 ،)۱۳۹۸سطوح پايين نوعی از ناخالصی نيتروزآمينی به نام  NDMAدر فرآورده های رانيتيدين شناسايی شد ،ولی با توجه به
عدم وجود شواهد علمی کافی برای تو صيهی عدم ا ستفاده از اين دارو در آن زمان ،تحقيقات الزم ادامه يافت .بر ا ساس نتايج
اخير به د ست آمده از برر سی های آزماي شگاهی ،در تاريخ اول آوريل ( ۲۰۲۰معادل  ۱۳فروردين  FDA )۱۳۹۹خبر حذف و
جمع آوری کليه فرآورده های رانيتيدين را از بازار دارويی خود اعالم نمود .برر سی های آزماي شگاهی ن شان داده اند ،حتی اگر
در زمان توليد رانيتيدين ،ميزان  NDMAدر فرآورده توليد شده صفر يا در حد مجاز با شد ،با گذشت زمان اين ناخال صی در
فرآورده ايجاد و افزايش يافته و ممكن ا ست به حدود باالتر از سطوح مجاز بر سد .شرايط نگهداری دارو مانند مجاورت با دمای
باال و يا مدت زمان طوالنی نگهداری حتی در دمای معمولی اتاق می تواند اين فرآيند را تسهيل نمايد.
نكته قابل توجه آن است که انواع نيتروز آمين ها که در بسياری از گونه های حيوانات و انسان به عنوان عامل سرطانزا شناخته
شده اند ،در بسياری از گوشت های فرآوری شده مثل ماهی دودی ،گوشت های نمک سود ،گوشت های گريل شده ،سوسيس،
کالباس و ساير مواد غذايی فرآوری شده ،به ميزان کم وجود دارند .سازمان غذا و داروی کشور همزمان با صدور اطالعيه FDA
مبنی بر شناسايی  NDMAدر فرآورده های رانيتيدين در مهر ماه سال گذشته ،مبادرت به انجام آزمايشات الزم بر روی مواد
اوليه و فرآورده های نهايی رانيتيدين موجود در بازار دارويی کشووور نمود .با توجه به نتايج آزمايش های انجام شووده و اعالميه
اخير  FDAو همچنين در راستای حصول ايمنی دارويی ،با عنايت به وجود انواع داروهای مناسب جايگزين برای فرآورده های
رانيتيدين که دارای اثربخشووی و ايمنی باالتر می باشووند ،سووازمان غذا و دارو ،تصووميم توقف توليد ،توزيع و جمع آوری کليه
فرآورده های رانيتيدين از بازار دارويی کشور را اتخاذ نمود.
به همكاران محترم جامعه پز شكی تو صيه می شود ،از ساير د سته های دارويی  H2بالکرها و مهارکننده های پمپ پروتون
) (PPIمانند فاموتيدين ،سوووايمتيدين ،امپرازول ،اس امپرازول ،النزوپرازول ،رابپرازول و پنتوپرازول که تاکنون طبق مطالعات
صورت گرفته ،هيچگونه آلودگی  NDMAرا ن شان نداده اند ،به عنوان گزينه های درمانی جايگزين ا ستفاده نمايند .همچنين
به تمامی مصوورف کنندگان فرآورده های رانيتيدين توص ويه می شووود ،ضوومن قطع دارو ،با پزشووک معالج خود در مورد سوواير
گزينه های درمانی جايگزين مشورت نمايند.
خاطر ن شان می گردد ،با وجود تمامی آزماي شات معتبر صورت گرفته بر روی داروها ،قبل از ورود آنها به بازار م صرف ،پرونده
ايمنی يک فرآورده دارويی ،هرگز ب سته نخواهد شد و همچون موارد حذف دارو در تاريخ صنعت دارويی ،با پيدايش روش های
آزماي شگاهی جديد و شنا سايی انواع فاکتورهای خطرآفرين يک دارو ،در صورت وجود جايگزين داروی منا سب و کم خطرتر،
حذف فرآورده هايی دارويی از بازارهای ج هانی صوووورت خواهد گرفت .لذا ،جمع آوری فرآورده های رانيت يدين ،يک اقدام

محافظتی قابل انجام و يكی از راه های پيشگيرانه از اثرات تجمعی ساير ناخالصی ها و آلودگی های غير قابل اجتناب محيطی و
خوراکی موجود در زندگی ان سان ها بوده و طبق منابع معتبر علمی ،جای نگرانی برای بيماران و م صرف کنندگان اين دارو که
پيش از اين ،از رژيم دارويی رانيتيدين استفاده می کرده اند ،وجود ندارد.

