
رزوکسون® ( قـرص رزوواســتاتین ۴۰،۲٠،۱۰،۵ ميلی گرم )
(ROSUXON®  (Rosuvastatin Tablet 5, 10, 20 & 40 mg) 

( HMG-CoA Reductase مهارکننده ) پايين آورنده و تنظيم کننده چربي خون
درمان  هایپرکلسترولمی اولیه  ، هایپرلیپرپروتئینمی و یا هایپر تری گلیسریدمی 

درمان  هایپرکلسترولمی هتروزایگوس و هموزایگوس فامیلیار
پیشگیری از  بروز  بیماری های قلبی _ عروقی١ 

١

٢

٣

    رزوواستاتین دارای اثر بخشی (کاهش در میزان کلسترول LDL ) بیشتری نسبت به آتورواستاتین (با دوز مشابه رزوواستاتین  و یا حتی دوز 
دو برابر آن) است.٢

     در منوتراپی با استاتین ها (آتورواستاتین، سیمواستاتین و پراواستاتین در دوزهای برابرو یا حتی ماکزیمم) ، رزوواستاتین® (با دوز های مجاز 
روزانه: ٥ تا ٤٠ میلی گرم) اثربخشـــی بهتری را در کاهش ســـطح کلسترول LDL نشـــان داده است; این بدان معناست که در بیماران تحت درمان با 
رزوواســـتاتین ، نیاز به اضافه نمودن ســـایر فرآورده های کاهنده چربی خون به رژیم درمانی کمترو متعاقب آن هزینه درمان نیز کمتر خواهد بود.

رزوواستاتین همچنین موجب بهبود سطح کلسترول HDL و تری گلیسرید می شود; این موضوع باعث کاهش چشمگیر بروز آترواسکلروزیس در 
بیماران تحت درمان با رزوواستاتین (دوز ٤٠ میلی گرم) می شود.

رزوواســـتاتین موجب بهبود پروفایل چربی ها (کلســـترول و تری گلیســـرید) در بیماران مبتال به دیابت نوع ٢ و یا ســـندروم متابولیک می شود.٣

    ارجحیت رزوواستاتین نسبت به رقبایش در بیماران دارای سطح تری گلیسرید باال (بیش از ٢٠٠ میلی گرم در دسی لیتر ) در گزارش دیگری 
نیز بدین شرح عنوان شده است: 

• دستیابی به ATP III LDL-C و non-HDL-C مورد نظر در ٨٤-٨٠ درصد گروه گیرنده رزوواستاتین درمقایسه با ٨٤-١٥ درصد در گیرندگان داروهای رقیب

• دســـتیابی بـــه Canadian LDL-C مـــورد نظر ( کمتر از ٩٧ تا کمتر از ١٩٣ میلی گرم در دســـی لیتر ) در ٩١-٨٥ درصد گروه گیرنده رزوواســـتاتین 

درمقایسه با ٨٦-٤٤ درصد در گیرندگان داروهای رقیب. 

• دستیابی به Canadian LDL-C مورد نظر ، تری گلیسرید هدف (کمتر از ٢٦٦ تا کمتر از١٧٧ میلی گرم در دسی لیتر ) و نسبت کلسترول توتال 

بـــه HDL هـــدف (کمتر از ٤ تا کمتر از ٧) در ٨٣-٧٠ درصد گروه گیرنده رزوواســـتاتین درمقایســـه با ٧٩-٣٥ درصـــد در گیرندگان داروهای رقیب٤

اثرات درمانی:

مزایای رزوواستاتین:
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GOOD NEWS FOR ARTERIES
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موارد عدم مصرف:
سابقه حساسيت به رزوواستاتین، نارسايی کبدی و باال بودن ترانس آميناز، حاملگی 

و شير دهی

مصرف در بارداری و شيردهی:
 X مصرف اين دارو را در حاملگی جزو گروه (FDA) انجمـــن غذا و داروی اياالت متحده
قرار داده است و در زنان حامله و زنانی که قصد بارداری دارند، بايستی قطع شود. اين 
دارو در شـــير مادر ترشح می شود لذا مصرف آن در دوران شيردهی توصيه نميشود و 

در صورت لزوم استفاده از آن, شيردهی بايد قطع شود.

مقدار و نحوه مصرف:
دوز بزرگســـاالن: ٥-٤٠ ميلي گرم يک بار در روز. فاصله زمانی مصرف دارو تاحد امكان 
بطور دقيق رعايت شود. ايــــن دارو همــــراه با يـــك ليوان آب ميل شود، قبل يا بعد 
از غذا فرقـــي ندارد. الزم است ماهانه آزمايشات كبدي در سه ماه اول شروع مصرف 
دارو جهت پيشـــگيری از اثرات جانبی دارو انجام شـــود و پس از آن بنا به تشخيص 

پزشك ادامه يابد.

٤

٥

مزایای رزوواستاتین در بیماران مذکر:
    رزوواســـتاتین درگروه بیماران مذکر که تنها ریســـک فاکتور قلبی عروقی در این 
افراد هیپرکلســـترولمیا بوده است هیچ تاثیری بر اختالل نعوظ ایجاد ننمود. این در 
حالیســـت که ســـایر اســـتاتین های مورد مطالعه (آتورواســـتاتین، لوواســـتاتین و 

سیمواستاتین) موجب افزایش در بروز اختالالت نعوظ شدند.٧
مزایای رزوواستاتین در بیماران آسیایی:

    در بیماران آسیایی مبتال به هایپرکلسترولمی اولیه در معرض خطر باالی ابتال در 
بیمـــاری های قلبی _ عروقی آغاز درمان با رزوواســـتاتین با دوز ١٠ میلی گرم با آغاز 
درمان با آتورواســـتاتین ١٠ میلی گرم در دستیابی به سطح مقبول کلسترول LDL و 

کلسترول توتال موثرتر واقع شد.

 ،LDL-C در بیماران مبتال به دیابت نوع ٢، در راســـتای دســـتیابی به میزان هدف     
رزوواستاتین موثر تر از آتورواستاتین عمل نمود.٥

    رزوواســـتاتین در پایین ترین دوز مصرفی (١٠ میلی گرم) نیز موثرترین اســـتاتین 
در کاهش LDL-C ، تری گلیســـرید و کلســـترول توتال اســـت. عـــالوه بر این، باعث 
کمتریـــن میـــزان کاهش در HDL-C در مقایســـه بـــا رقبایش می شـــود. بنابراین در 
مبتالیان به دیابت دیس لیپیدمیک بررســـی شـــده در این مطالعه رزوواستاتین به 

عنوان موثرترین استاتین مطرح شده است.٦

٦

٧

1- Prescribing Digital Reference
2- Am J Cardiol. 2008 Dec 15;102(12):1654-62.
3- Journal of Future Lipidology , Volume 2, 2007 - Issue 2
4- Curr Med Res Opin. 2003;19(8):689-98.
5- Cardiovasc Diabetol. 2005; 4: 7.
6- ISRN Pharmacology, Volume 2013, Article ID 146579, 7 pages
7-  Kardiol Pol. 2014;72(3):275-9. doi: 10.5603/KP.a2013.0287. Epub 2013 Oct 21.

 ساخت شرکت پارس دارو
تهران | ایران


