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“مرگ متعاقب مصرف سولفات منیزیم”

به اطالع کلیه همکاران محترم می رساند که یک مورد گزارش مرگ به دنبـال مصـرف سـولفات منیـزیم بـه مرکـز       
ADRپسـی  مساله که جهت زایمان بستري بـوده اسـت، جهـت کنتـرل پـره اکال     22خانمی . ایران ارسال شده است
. دریافـت نمـوده اسـت   ،گـرم 4بـا دوز اولیـه   % 5به صورت انفوزیون وریدي در دکسـتروز  ،%20ات منیزیم سولف

میلی متر جیوه رسـیده  20/50بهمیلی متر جیوه به تدریج افت نموده و 140/80از خون بیمارمتعاقب تزریق، فشار
ـ با توجه .فوت نموده استار فشار خون بیمار تغییر نکرده و بیمعلیرغم تالشهاي پرسنل پزشکی . است ه اینکـه  ب

:علت قطعی مرگ بیمار نامشخص می باشد، توجه همکاران محترم را به موارد زیر جلب می نماییم
به جز در ،می باشد و براي تزریق عضالنی%  20راي تجویز وریدي این فرآورده بحداکثر غلظت -1

کودکان و نوزادانبراي (.گردداستفاده می )%50و % 25( اغلب از غلظت هاي باالتر ،کودکان و نوزادان
.) دمی باش%  20عضالنی راي تجویزاین فرآورده بحداکثر غلظت 

% ) 10در دقیقه از سولفات منیزیم لیترمیلی 5/1مثالً ( میلی گرم در دقیقه 150حداکثر سرعت تزریق -2
. پسی شدید تغییر یابدمتواند در بیماران با اکالمی باشد، این سرعت می

میت با منیزیم می باشد و لذا غلظت هاي سرمی منیزیم مسموعوارض سولفات منیزیم تزریقی به علت -3
. می باشد(patellar reflex)از بین رفتن رفالکس پاتالر، شروع سمیتاز جمله عالیم .باید مونیتور گردد

ساعت اول24این عارضه در اگرچه دارو با خطر ادم ریوي در مادر همراه می باشد، مصرف این-4
. نیستشایع درمان

Multiple Gestation ,ریسک فاکتورهاي ادم ریوي ناشی از این دارو شامل هیدراسیون بیش از حد، -5

Occult Sepsis 5/2- 3با محدودیت مصرف مایع به آنبروزخطروبیماري زمینه اي قلبی می باشد و
.بار در دقیقه کاهش می یابد130لیتر روزانه، محدودیت مصرف نمک و نگاهداشتن نبض مادر زیر 

.با احتیاط صورت گیردبایدکاهش عملکرد کلیويتال به بمتجویز سولفات منیزیم در بیماران -6
. با بلوك قلبی یا آسیب میوکارد ممنوع می باشدتزریق این دارو در بیماران -7
یدشروع مصرف این فرآورده بااز بار در دقیقه باشد، 16در صورتی که تعداد تنفس بیمار کمتر از -8

. دگرداجتناب 
رسد، از بمیلی لیتر 100ساعت متعاقب هر دوز به کمتر از 4عرضدر صورتی که برون ده ادرار در -9

.ادامه مصرف فرآورده باید خودداري گردد
بایستی IVدر صورت مسمومیت با دارو، تنفس مصنوعی تا شروع تجویز نمک هاي کلسیم به شکل -10

.انجام گیرد
از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف این دارو با مرکز 

.تماس حاصل فرمایند) 6404223: شماره تلفن(عوارض ناخواسته داروها ثبت و بررسی 

Reference: American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information, 2001.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو-دفتر تحقیق و توسعه
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


