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متعاقب مصرف سیزاپرایدشدید عوارض قلبی 

به اطالع همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها دو مـورد گـزارش عـوارض قلبـی     
ماهه دریافـت نمـوده   5و 2کودكو ایست قلبی متعاقب مصرف سیزاپراید توسط دو QTبه صورت طوالنی شدن فاصله 

از آنجایی که این دو کودك در بیمارستان بستري بوده اند، خوشبختانه عارضه مذکور با اقدامات به موقع برطـرف  . است
به منظور پیشگیري از بروز عوارض قلبی خطرناك ناشی از مصرف سیزاپراید توجه همکاران محترم را بـه  .گردیده است

:نکات زیر جلب می نماید
ه به احتمال بروز عوارض شدید و گاهی آریتمی هاي بطنـی کشـنده ناشـی از مصـرف سـیزاپراید ،      با توج- 1

محدود گردد که به تغییر در شیوه زندگی، مصرف آنتی اسـیدها  بیمارانیمصرف این فرآورده بایستی فقط به 
. نداشته اندیدرمان هاي جایگزین پاسخ دهی مناسبو سایر 

بـیش از  QTcچنانچـه  . براي بیمار انجام گـردد Lead ECG-12اپراید، بایستی یش از شروع به مصرف سیزپ-2
.از مصرف سیزاپراید باید اجتناب گردد،میلی ثانیه باشد450

انـداره گیـري   پیش از تجویز سیزاپراید اید ب) شامل کلسیم، منیزیم و پتاسیم ( هاي سرم ترولیت کالوکراتینین-3
.شوند

ا عملکـرد کلیـه را تحـت تـاثیر     یـ می باشند که ممکن است تعادل الکترولیتـی  ییبه بیماریهادر بیمارانی که مبتال -4
نظیـر  ( دنقرار دهند و نیز بیمارانی که تحت درمان هایی می باشند که بر تعـادل الکترولیتـی ممکـن اسـت مـوثر باشـ      

مان و در حین درمان بـا سـیزاپراید  پیش از شروع درین باید ینا کراتی/، الکترولیت هاي سرم و)درمان با دیورتیکها
. اندازه گیري شوند

. در صورت بروز سنکوپ، افزایش یا بی نظمی ضربان قلب، مصرف سیزاپراید باید بالفاصله قطع گردد- 5
مبتال به هرگونه اختالالت قلبی و یا داراي سابقه اختالالت قلبی، و نیز بیماران داراي سـابقه  این دارو در بیماران-6

.منع مصرف داردمادرزادي Long QTسندرم فامیلی 
ایمنی و اثر بخشی سیزاپراید در کودکان براي هیچ یک از موارد مصرف ایـن فـرآورده بـه اثبـات نرسـیده      - 7

عروقـی  -قلبـی گزارشهاي متعددي نشان داده اند که مصرف سیزاپراید در کودکان به علت ایجاد عوارض.است
یرغم گزارشات موجود در رابطه با اثـر بخشـی ایـن فـرآورده در کودکـان،      بنابراین عل. رگ شده استممنجر به 

. مصرف سیزاپراید در جمعیت کودکان توصیه نمی گردد
آنتی بیوتیک هـاي  مانند P450 3A4مصرف همزمان سیزاپراید با مهار کنننده هاي آنزیم هاي سیتوکروم-8

فلوکونـازول، ایتراکونـازول، میکونـازول،    ( ، ضد قارچ هـاي آزول  )...واریترومایسین، کالریترومایسین( ماکرولیدي 
...) کینیدین، سوتالول، پروکائین آمیـد، و  (مانند ضد آریتمی ها QT، داروهاي مسبب طوالنی شدن )...و کتوکونازول

افسـردگیهاي  ، ضد افسـردگیهاي سـه حلقـه اي، برخـی ضـد     ...)ایندیناویر، نلفیناویر و(پروتئاز HIVمهار کننده هاي 
. ممنوع می باشدو آب گریپ فروت ، استامیزول ...)فنوتیازین ها و(چهار حلقه اي، برخی آنتی سایکوتیک ها 

.می باشدع ونمم، نارسایی تنفسی و سرطان هاي پیشرفتهتجویز سیزاپراید در بیماران مبتال به نارسایی کلیوي-9
مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
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