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سیلدنافیل و عوارض شدید قلبی 

به اطالع همکاران محترم می رساند که مرکـز ثبـت و بررسـی عـوارض ناخواسـته داروهـا یـک مـورد         
سـاله  55بیمـار آقـایی   . گزارش انفارکتوس میوکارد متعاقب مصـرف سـیلدنافیل دریافـت نمـوده اسـت     

میلــی گرمــی ســیلدنافیل دچــار              50ی باشــد کــه بــه دنبــال مصــرف قــرص باســابقه ابــتال بــه دیابــت مــ
تنفسـی گشـته و بـا اقـدامات بـه موقـع در       –درد قفسه سـینه، تعریـق ، تهـوع و درنهایـت ایسـت قلبـی       

با توجه به احتمال بروز عوارض شدید قلبـی ناشـی از مصـرف ایـن دارو     . بیمارستان بهبود یافته است
:حترم را به نکات زیر جلب می نمایدتوجه همکاران م

انفارکتوس میوکارد ناشـی از مصـرف سـیلدنافیل بـه نـدرت در بیمـاران فاقـد سـابقه ابـتال بـه              -1
عروقـی و بـدون مصـرف همزمـان بـا داروهـاي مسـتعد کننـده مشـکالت                -بیماري هـاي قلبـی  

. عروقی گزارش شده است-قلبی
ســـیون دهلیـــزي، کاردیومیوپـــاتی، گرگرفتگـــی ،                 عروقـــی از قبیـــل فیبریال-عـــوارض قلبـــی-2

افت فشار خون،  سکته قلبی، ترومبوز و تاکی کاردي بطنی با مصرف سیلدنافیل گـزارش شـده   
. است

، نیتریـت هـا و  )ماننـد نیتروگلیسـرین   ( مصرف همزمان سیلدنافیل و نیتراتهـاي ارگانیـک   -3
oxide donorsNitric )خـوراکی، زیرزبـانی ،   ( در کلیه اشکال دارویی ) یتروپروساید مانند ن

. به علت احتمال ایجاد کاهش فشار خون کشنده ممنوع می باشد...) وtransmucosalتزریقی ، 
عروقـی، بیمـاران مبـتال بـه اخـتالالت           -مصرف سیلدنافیل در بیماران مبتال به بیماریهاي قلبـی -4

حاد، بیماران مصرف کننده رژیم هاي دارویی مهار کننده سیستم خونریزي دهنده یا زخم پپتیک
CYP450 ) بایستی با احتیاط صورت گیرد... ) مانند اریترمایسین، سایمتیدین و .

با توجه به احتمال بروز عوارض قلبی شدید ناشی از مصرف سیلدنافیل و احتیاطات ذکر شـده  -5
. نسخه پزشک مصرف گرددتاکید می گردد که این دارو فقط بایستی تحت 

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشـاهده هرگونـه عارضـه متعاقـب مصـرف داروي      
تمـاس حاصـل   ) 6404223: شماره تلفن(مذکور، با مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها 
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