
  

  7اطالعيه شماره 

   و عوارض ناشي از آنها(ACEIs)داروهاي مهار كننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين 
  

 در ارتبـاط بـا عـوارض ناشـي از داروهـاي مهـار كننـده آنـزيم مبـدل                     1به دنبال انتشار اطالعيه شماره      

اشـي از   ، مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها، جهت كاهش عوارض ن       (ACEIs)آنژيوتانسين  

  :مصرف اين داروها توصيه مي نمايد نكات زير مورد توجه قرار گيرد

 مي باشـد، در صـورت بـروز         ACEIsاز آنجايي كه سرفه يكي از عوارض قابل توجه داروهاي            -1

  . سرفه در مصرف كنندگان، عارضه دارويي بايد در تشخيص افتراقي مورد توجه قرار گيرد

به خصوص در افـراد مبـتال بـه انـسداد           ( ه اختالالت كليوي     توصيه مي شود در بيماران مبتال ب       -2

كه مصرف كننده ايـن داروهـا مـي باشـند، بررسـي دوره اي شـمارش لكوسـيت هـا                ) عروق كليوي   

     صورت گيرد، زيرا اين داروها قادر به ايجاد عوارض جـدي نظيـر نـوتروپني و آگرانولوسـيتوز     

  . مي باشند 

 بايد توصـيه نمـود كـه در صـورت بـروز هرگونـه عالمـت            ACEIs به بيماران مصرف كننده          -3

  . عفونت مانند تب يا گلو درد پزشك معالج خود را آگاه نمايند

 ACEIsجهت كاهش ابتال به عـوارض كليـوي، عملكـرد كليـوي بايـد پـيش از آغـاز بـه درمـان                         -4

يـا مـشكوك بـه     ارزيابي گردد و در بيماران مبتال به اختالل عملكرد كليوي، به خصوص افـراد مبـتال     

  . بيماريهاي عروق كليوي، با احتياط مصرف شوند

پزشكان محترم بايد آگاه باشند كه تورم صورت، چشم ها، لبها، زبان يا اشكال در تنفس ممكـن                   -5

است از عالئم و نشانه هاي آنژيوادم باشد و در صورت بروز اين عالئم بايد بالفاصله مصرف دارو                  

  . را قطع نمود

از آنجايي كه اين داروها قادرند فشار خون را به شدت كاهش دهند، بايـد در بيمـاران مبـتال بـه                      -6

  . هيپوولمي، مصرف كنندگان ديورتيكها و افراد تحت دياليز با احتياط مصرف شوند

  استفراغ، اسهال، تعريق بيش از حد و دهيدراتاسيون ممكن اسـت موجـب كـاهش قابـل توجـه       -7

  .  گردد كه بايد مورد توجه قرار گيردACEIsان مصرف كننده فشار خون در بيمار 

 با ايجاد يك سـندرم نـادر همـراه بـوده اسـت كـه در ابتـدا بـه                     ACEIs از آنجايي كه درمان با       -8

صورت زردي كلستاتيك آغاز شده و ممكن است تا حد نكروز برق آسـاي كبـدي پيـشرفت نمايـد و                     

دي يا افزايش قابل توجه آنزيم هـاي كبـدي در بيمـاران             حتي كشنده باشد، لذا در صورت ابتال به زر        

  .  بايد مصرف دارو را قطع نمودACEIsمصرف كننده 

خواهشمند است در صورت مـشاهده هرگونـه عارضـه مـشكوك بـه دارو، موضـوع را از طريـق آدرس                      

ره تلفـن   با شـما جهت اطالع بيشترمي توانيد. به اين مركز اطالع دهيد   14185-948 صندوق پستي    -تهران
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