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 هالوپريدول و خطر ايجاد عوارض شديد قلبي

 خطر در معرض ، باالتر از دوز معمول اين فرآوردهمقادير بخصوص در صورت تزريق وريدي و يا مصرف ، بيماران تحت درمان با هالوپريدول

 .دنمي باش QT  فاصلهو طوالني شدن  Torsade de Pointes سندرم مرگ ناگهاني،مانند  شديد قلبيعوارض

هشدارهايي را مبني بر  ، Johnson & Johnson، با همكاري شركت داروسازي (FDA)سازمان غذا و داروي آمريكا 

 فرآورده اضافه نموده Labelingبه  )تزريق وريدي  متعاقببه ويژه  ( هالوپريدولمصرف ناشي از خطر مرگ ناگهاني 
با توجه به هشدار مذكور و به منظور پيشگيري از بروز عوارض خطرناك ناشي از مصرف هالوپريدول، توجه    . است

 :همكاران محترم را به نكات زير جلب مي نمايد

با اين .  استقرار گرفته FDA  مورد تصويب تزريق عضالنيبه صورتهالوپريدول، فقط  مصرف فرم تزريقي .1

 Off-Label    مصرف نشان مي دهد كهشده از جانب اين سازمان، شواهد بالينيبر هشدار منتشر   بناوجود
 لذا اين سازمان، تزريق وريدي هالوپريدول .نسبتا شايع مي باشد  نيزورده به صورت تزريق وريديآاين فر

      كه توصيه نموده است نيز  دكانوات را ممنوع اعالم نموده است و در رابطه با ساير امالح هالوپريدول

 اين فرآورده Off-Labelدر صورت اقدام به مصرف   ودشوخودداري فرآورده وريدي تزريق مكان از االتي ح

       و آريتمي QT در اين بيماران به منظور بررسي طوالني شدن فاصله ECGبه صورت وريدي، پايش 
 .صورت پذيرد

 
 Torsade de pointes و سندرم QT مورد عارضه شامل مرگ ناگهاني، طوالني شدن فاصله 28حداقل  .2

(TdP) از جمله عوامل موثر بر بروز اين . شده استدريافت  توسط اين سازمان ،هالوپريدول مصرف ناشي از
 . بوده است وريدي اين فرآورده مصرف نيز باالتر از دوزهاي معمول و مقادير تجويزعوارض، 

 
، مصرف داروهاي         )وكالمي و هايپومنيزيميخصوص هايپه ب(شرايطي مانند عدم تعادل الكتروليتها  .3

بيماران را  طوالني، QT بيماريهاي قلبي و سندرم فاميليال سابقه، هيپوتيروئيديسم، QTطوالني كننده فاصله 

هنگام تجويز هالوپريدول م است احتياطات ويژه اي الزمي نمايد، لذا  QTطوالني شدن فاصله مستعد ابتال به 
 .بيماران اعمال شودقبيل براي اين 

 
 در كشور ما به صورت دو ملح دكانوات و الكتات موجود مي باشد و الزم است تا در حال حاضر اين فرآورده .4

    .دشوالذكر در تجويز اين دوملح رعايت  نكات فوق

 

 

 

 

 

 

 داروها ناخواسته عوارض بررسي و ثبت مركز

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت -دارو و غذا معاونت

 و زرد هـاي  فـرم  تكميـل  طريق از را مراتب ،ييدارو اشتباه اي عارضه گونه هر مشاهده صورت در دشو مي تقاضا محترم همكاران از

   ) 88923193-4( تلفنـي  تماس يا ) 88890857 (نمابر  ، www.adrmc.ir سايت طريق از يا و 14185-948 پستي صندوق به  ارسال

 .ندنماي گزارش  ADR مركز به


