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تاري دید متعاقب مصرف سیلدنافیل
ایران، مبنـی بـر بـروز اخـتالالت شـدید بینـایی متعاقـب        ADRمرکز 46پیرو انتشار اطالعیه شماره 

مورد گـزارش تـاري دیـد    2مصرف داروهاي سیلدنافیل، تاداالفیل و واردنافیل، در مهر ماه سال جاري، 
.اروي سیلدنافیل به این مرکز ارسال گردیدبا مصرف د

از جملـه  (ساله با سابقه ابتال به هیپرلیپیدمی بوده که مشـروبات الکلـی و سـیگار    65مورد اول آقاي 
سـال اسـت  2مصرف می نموده اسـت و حـدود   ) ریسک فاکتورهاي دخیل در ایجاد این عارضه دارویی

بیمار مدتی است که یک . میلی گرمی استفاده می نماید100و50که به علت کاهش لیبیدو از سیلدنافیل 
.ساعت بعد از شروع مصرف دارو، موقتاً به مدت چند ساعت دچار تاري دید می گردد

ساله اي بوده که سابقه هیچ گونه بیماري و عارضه دارویی را در گذشـته نداشـته   50مورد دوم آقاي 
میلی گرمی دچار تـاري دیـد شـدید شـده کـه ایـن       50ساعت بعد از مصرف قرص سیدنافیل 3است و 

.بعد از یک ساعت تاري دید بیمار برطرف شده است. عارضه حدود یک ساعت ادامه داشته است
با وجود اینکه عوارض بینایی در این موارد برگشت پذیر بوده ولـی احتمـال ایجـاد عـوارض بینـایی      

این مرکز اشاره شد، سـازمان غـذا و   46ه شماره همانگونه که در اطالعی. برگشت ناپذیر هم وجود دارد
میالدي به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر بروز عـوارض بینـایی بـه    2005داروي آمریکا در جوالي 

منتشـر  اي اطالعیه Anterior Ischemic Optic Neuropathy (NAION)Nonarteriticصورت 
عروقـی،  -در افراد مبتال بـه بیماریهـاي قلبـی   NAIONالزم به ذکر است که خطر بروز عارضه . نمود

سـال  50فشار خون، دیابت، کلسترول باال، اختالالت بینایی، افراد سـیگاري و افـراد بـا سـن بـاالتر از      
.افزایش می یابد

همچنین باید به بیماران توصیه گـردد کـه چنانچـه بـا مصـرف داروهـاي مـذکور دچـار کـاهش دیـد           
یا هر دو چشـم شـدند، از مصـرف مجـدد دارو خـودداري نمـوده و       بخصوص بصورت ناگهانی در یک 

باید توجـه داشـت کـه ایـن داروهـا فقـط بایسـتی       . موضوع را به پزشکی یا داروساز خود اطالع دهند
.تحت نسخه پزشک مصرف گردند

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هـر گونـه عارضـه متعاقـب مصـرف داروهـاي       
مراتــب را طریــق ارســال فــرم هــاي زرد و یــا بــا تمــاس تلفنــی ، تاداالفیــل و واردنافیــل،ســیلدنافیل

.به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها  گزارش نمایند) 66404223(
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