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تیوریدازین و عوارض شدید قلبی

سـال پـیش بـه بـازار دارویـی      45این فـرآورده از حـدود   . تیوریدازین دارویی از دسته فنوتیازین ها می باشد که در درمان اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار می گیرد
بـه دلیـل افـزایش مـدارك و شـواهد علمـی دال بـر وقـوع        . نترل عالئم شدید اسکیزوفرنی شناخته شده اسـت جهان عرضه شده است و به عنوان دارویی موثر در ک

ناشـی از مصـرف تیوریـدازین، در حـال حاضـر تیوریـدازین      و مـرگ ناگهـانی  Torsade de Pointesو بـه تبـع آن آریتمـی    QTعارضه طوالنی شدن فاصله 
.درمان اسکیزوفرنی مطرح می باشدفقط به عنوان خط دوم 

بـه منظـور هشـدار در مـورد عـوارض قلبـی       ) FDA( ایـن فـرآورده توسـط سـازمان غـذا و داروي آمریکـا      labelingمـیالدي تغییراتـی در   2000در جوالي 
مـیالدي فـرآورده   2005ژوئـن  30ي نوارتیس تصـمیم گرفـت تـا پایـان     سازهمچنین متعاقب مطالعات صورت گرفته، شرکت دارو. تیوریدازین صورت گرفت

.از بازار دارویی جمع آوري نماید®Mellerilساخت خود را با نام تجاري 
ر جلـب  با توجه به مصرف این دارو در کشور ما و بـه منظـور پیشـگیري از بـروز عـوارض قلبـی ناشـی از تیوریـدازین توجـه همکـاران محتـرم را بـه نکـات زیـ              

:می نماید
توصـیه   بنـابر ایـن مصـرف آن فقـط در بیمـارانی     ،یدازین فقط به عنوان خط دوم در درمان اسکیزوفرنی مطـرح مـی باشـد   تیور-1

.که به سایر داروهاي آنتی سایکوتیک پاسخ درمانی مناسبی نداشته باشندمی گردد
.توصیه نمی گرددبه هیچ وجهغیر از خط دوم درمان اسکیزوفرنی دي ارمصرف تیوریدازین در مو-2
QT**و داروهـایی بـا عارضـه طـوالنی شـدن فاصـله       *CP450 2D6مصرف همزمان تیوریدازین با کلوزاپین، پروپرانولول، داروهاي مهار کننده آنزیم -3

.ممنوع می باشد
یـا سـابقه اخـتالالت    Long QTو بیمـاران مبـتال بـه سـندرم مـادرزادي     CP450 2D6مصرف تیوریدازین در بیمـاران مبـتال بـه کـاهش سـطح آنزیمـی       -4
.بطن چپ، برادي کاردي و آریتمی هاي قلبی ممنوع می باشدکردی شدید مانند نارسایی قلبی، آنژین، کاردیومیوپاتی، اختالل عملبقل
سـطح سـرمی پتاسـیم پـیش از شـروع بـه درمـان بایـد        . اسیم اندازه گیري گرددو سطح سرمی پتECGتوصیه می شود پیش از شروع به تجویز تیوریدازین، -5

.نباید تیوریدازین را مصرف نمایندmsec 450بیشتر از QTcنرمال گردد و بیماران مبتال به فاصله 
بـیش از QTcنی شـدن فاصـله   صـورت پـذیرد، در صـورت طـوال    ECGتوصیه می شود در طول درمان بـا تیوریـدازین، ارزیـابی سـطح سـرمی پتاسـیم و       -6

500 msecمصرف دارو باید قطع گردد.
QTcبرخی از داروهاي طوالنی کننده *

Disopyramide Procainamide Quinidine
Sotalol Amiodarone Cisapride
Antiinfective agents: Clarithromycin, Erythromycin Methadone
Antiemetic agents: Domperidone, Droperidol
Antipsychotic agents: Chlorpromazine, Haloperidol, Thioridazine, Pimozide

CP450 2D6برخی از داروهاي مهار کننده **

Cimetidine Propranolol Pindolol Haloperidol
Fluphenazine Risperidone Thioridazine Propoxyphene
Desipramine Nortriptyline Quinidine Clomipramine
SSRIs(Fluoxetine, Paroxetine, Sertraline, Fluvoxamine)

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذکور مراتب را از طریـق ارسـال فـرم    
به مرکز ثبت و بررسی عـوارض ناخواسـته داروهـا گـزارش     ) 66404223(ویا با تماس تلفنی )66417252(، نمابر هاي زرد

.نمایند
مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
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