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هالوپریدول و خطر ایجاد عوارض شدید قلبی

خطردر معرض،باالتر از دوز معمول این فرآوردهمقادیربخصوص در صورت تزریق وریدي و یا مصرف ،بیماران تحت درمان با هالوپریدول
Torsade deسندرممرگ ناگهانی،مانندشدید قلبیعوارض Pointesفاصلهو طوالنی شدنQTدنمی باش.

هشدارهایی را مبنی بر خطر ، Johnson & Johnson، با همکاري شرکت داروسازي (FDA)سازمان غذا و داروي آمریکا 
. فرآورده اضافه نموده استLabelingبه )تزریق وریدي متعاقببه ویژه ( هالوپریدولمصرف ناشی از مرگ ناگهانی 

با توجه به هشدار مذکور و به منظور پیشگیري از بروز عوارض خطرناك ناشی از مصرف هالوپریدول، توجه همکاران 
:محترم را به نکات زیر جلب می نماید

با این . استقرار گرفتهFDAمورد تصویبتزریق عضالنیبه صورتهالوپریدول، فقط مصرف فرم تزریقی.1
Off-Labelمصرفنشان می دهد کهشده از جانب این سازمان، شواهد بالینیبر هشدار منتشر بناوجود

لذا این سازمان، تزریق وریدي هالوپریدول .نسبتا شایع می باشدنیزورده به صورت تزریق وریديآاین فر
که توصیه نموده است نیز دکانوات را ممنوع اعالم نموده است و در رابطه با سایر امالح هالوپریدول

این فرآورده Off-Labelدر صورت اقدام به مصرف ودشوخودداري فرآورده وریدي تزریق مکان از االتی ح
و آریتمی QTدر این بیماران به منظور بررسی طوالنی شدن فاصله ECGبه صورت وریدي، پایش 

.صورت پذیرد

Torsade de pointes (TdP)و سندرم QTمورد عارضه شامل مرگ ناگهانی، طوالنی شدن فاصله 28حداقل .2

از جمله عوامل موثر بر بروز این . شده استدریافت توسط این سازمان ،هالوپریدولمصرف ناشی از
. بوده استوریدي این فرآورده مصرفنیزباالتر از دوزهاي معمول و مقادیرتجویزعوارض، 

، مصرف داروهاي         )وکالمی و هایپومنیزیمیخصوص هایپه ب(شرایطی مانند عدم تعادل الکترولیتها .3
بیماران را طوالنی، QTبیماریهاي قلبی و سندرم فامیلیال سابقه، هیپوتیروئیدیسم، QTطوالنی کننده فاصله 

هنگام تجویز هالوپریدول م است احتیاطات ویژه اي الزمی نماید، لذا QTطوالنی شدن فاصله مستعد ابتال به 
.بیماران اعمال شودقبیل براي این 

در کشور ما به صورت دو ملح دکانوات و الکتات موجود می باشد و الزم است تا در حال حاضر این فرآورده.4
.دشوالذکر در تجویز این دوملح رعایت نکات فوق
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