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Interesting Topic  
 เรื่อง   Cardiovascular side effects of  antipsychotics and Antidepressants 

วันอังคารที่ 9 สงิหาคม พ.ศ. 2548 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
ณ หองประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยสุรชยั  เก้ือศริิกุล ประธาน 
นายแพทยอาทิตย  เลาสุอังกูร ผูเสนอรายงาน 

 
Introduction 
 ในปจจุบันยาทางจติเวช(psychotropic drugs)ถูกใชอยางแพรหลายมากข้ึน และพบวา
สวนใหญยาดังกลาวถกูใชโดยแพทยสาขาตางๆที่ไมใชจติแพทยเปนจํานวนมาก ประมาณกันวา 
10-20% ของประชากรทั่วไปไดรับยาทางจิตเวช ยาทางจิตเวชหลายๆตัวมผีลขางเคียงที่ชัดเจน
ดานระบบหัวใจและหลอดเลือด(cardiovascular side effects) การใชยาทางจติเวชรวมกับยาดาน
ระบบหัวใจและหลอดเลือดอาจปฏิกิริยาตอกัน(drug interaction) และสงผลขางเคยีงเพ่ิมข้ึนได 
 จากการศึกษาพบวา ผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่สบูบุหรี่ เมื่อใชยาในกลุม SSRIs มี
ผลชวยในการรักษาได จึงมีการใชยากลุมนี้มากข้ึน ซึง่จําเปนที่จะตองรูผลขางเคยีงของยากลุม 
SSRIs ที่มีตอระบบหัวใจและหลอดเลือดดวย  
 การใชยาจิตเวชบางตัวอาจมีผลตอปจจัยเสี่ยงในโรคหัวใจ(modifiable cardiovascular 
risk factors) เชน ปจจัยเสี่ยงดานน้ําหนกั ความอวน ในผูที่ใชยา clozapine และ olanzapine 
หรือการใช bupropion ชวยในการงดบุหรี ่
 เพราะฉะนั้น จติแพทย อายุรแพทย และแพทยทั่วไป ควรมคีวามรูเก่ียวกับผลขางเคยีง
ของยาทางจิตเวช ที่มผีลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด เพ่ือที่จะไดใชยาทางดานจติเวชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยตอผูปวย ในเอกสารนี้จะเนนที่ยารกัษาโรคจิต(antipsychotics) และ 
ยาตานเศรา(antidepressants) ซึ่งเปนยาทีใ่ชกันบอย 
 
Antipsychotics 
 ปจจุบันแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมเกา(conventional or older antipsychotics) และ 
กลุมใหม(atypical or novel antipsychotics) ซึ่งยากลุมเกาจะมีฤทธิ์รักษาอาการดานบวก
(positive symptoms)เปนหลัก สวนยากลุมใหมจะมีคณุสมบัติเพ่ิมข้ึน รักษาไดทั้งอาการดานบวก
(positive symptoms) อาการดานลบ(negative symptoms) อาการดานอารมณ(mood 
symptoms) เชน mania, psychotic depression และ มผีลชวยดาน cognitive disturbance ดวย 
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Conventional or older antipsychotics 
1. Phenothiazines ยาในกลุมนี้ไดแก 

Chlorpromazine  
เปน prototype ของยากลุมนี้ ไดรับการศึกษาอยางแพรหลายในดานผลขางเคียงของยา

ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด พบวามีผลทําใหคลื่นไฟฟาหัวใจ(ECG) เปลี่ยนแปลงไป มักพบ
เปน QTc/QT interval มีคายาวข้ึน(prolongation) พบวามี blunting และ notching ของ T waves 
และ U waves 

ที่พบไดนอยไดแก cardiomegaly,  venous thromboembolic disease, 
congestive heart failure, refractory ventricular arrhythmias, prolongation ของ atrial และ 
ventricular conduction 

Thioridazine 
ยาตัวนี้ไดรับคําเตือนถึงผลขางเคียงของยาตอระบบหัวใจและหลอดเลือด(black box) 

เนื่องจากมีแนวโนมที่จะพบ prolong QTc interval มีเพ่ิมโอกาสเสี่ยงที่จะพบ torsades de 
pointes และ เกิดการตายกะทันหันได(sudden death) นอกจากนี้ยังพบวา สามารถกอใหเกิด 
ventricular arrhythmias และ การนําไฟฟาของหัวใจผิดปกติได 

ทั้ง Chlorpromazine และ Thioridazine จะไปยับย้ัง gunnethidine monosulfate และ α-
methyldopa ในผูปวยความดันโลหติสูง และ มีปฏิกิรยิาตอยา(drug interaction) กลุม ACEI, 
clonidine, nitroglycerin มีผลใหเกิด hypotension ได 

ยากลุม phenothiazines จะเสริมฤทธิ์กับยาอ่ืนเกิด prolong QTc ได ดังตารางที่ 4 ควร
หลีกเลี่ยงการใชยากลุมนี้กับยารักษาหัวใจเตนผิดจังหวะ(antiarrhythmia agents) class I และ III  
และ ควรหลีกเลี่ยงในผูปวยที่มีความเสี่ยงตอ QTc prolongation จากสาเหตุอ่ืนๆ ดังตารางที่ 5 

Trifluoperazine, Fluphenazine และ Perphenazine ซึ่งเปน high potency 
phenothiazine จะมีผลขางเคียงตอหัวใจและหลอดเลือดนอยกวากลุม low potency ทั้งในดาน 
ECG abnormalities และ hypotension 

2. Butyrophenones 
Haloperidol เปนยาที่ใชอยางแพรหลายทัง้รูปกินและฉดีทางกลามเนื้อ พบวาปลอดภัยตอ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด เมื่อเทยีบกับยารกัษาโรคจติกลุมอ่ืนๆ ซึ่ง haloperidol มีผลขางเคียง
ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเพียงเล็กนอย มักไมคอยพบ prolong QTc interval เมื่อเทียบกับ 
phenothiazines และ atypical antipsychotics และ มักไมคอยพบ hypotension ดวย haloperidol 
จึงเปนตัวเลอืกอันดับแรกๆ ทีใ่ชในผูปวยสงูอายุ และ ผูปวยที่มีโรคหัวใจ อยางไรก็ตาม การฉีด 
haloperidol ทางหลอดเลือดดํา สามารถพบ prolong QTc interval เพ่ิมความเสี่ยงของ torsades 
de pointes และอาจพบ sudden death ไดเชนกัน 
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3. Diphenylbutylpiperidine 
Pimozide ใชรักษาใน Tourette’s disorder, monosymptomatic hypochondriasis และ 

delusional disorder ผลของยานี้ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหหัวใจเตนเรว็ ความดันโลหิด
ต่ําหรือสงูได ECG ผิดปกต ิ เชน QTc/QT prolongation และ T waves ผิดปกติ และถาไดยานี้
เกินขนาด อาจพบ arrhythmias และ fatal reaction ได 
 
Atypical or novel antipsychotics 

1. Clozapine  
เปนยาที่พบวาสามารถรักษาอาการทางจติที่ด้ือตอการรกัษาดวยยาตวัอ่ืน โดย 30% ของ

ผูปวยที่ด้ือตอยาตัวอ่ืน สามารถตอบสนองตอการรักษาดวย clozapine ได แตเนื่องจากยานี้มี
ผลขางเคยีงทีส่ําคญั คอื agranulocytosis จึงไมนิยมเลือกเปนยาตัวแรกที่ให(second line drug) 

Clozapine มีผลทาํใหน้ําหนักเพ่ิมอยางมีนัยสําคญั ซึง่ตองระวังในผูปวยเบาหวาน และ 
ผูปวยที่มีความผิดปกติของไขมนัในหลอดเลอืด ซึง่ในคนที่มีน้ําหนกัปกติการใช clozapine ก็ทํา
ใหน้ําหนักเพ่ิม เกิดการอวน ซึง่เปนปจจัยเสี่ยงของโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดได 

25% ของผูที่ไดรับยารกัษาโรคจติ จะม ี ECG เปลี่ยนแปลงไป ผูปวยที่ได clozapine 
พบวามี ECG เปลี่ยนแปลง 24.5% จากคาปกติ โดยเปน sinus tachycardia 25% พบ QTc 
prolongation ซึ่งความผิดปกตินี้จะมากข้ึนสมัพัทธกับขนาดยาที่ให พบ ST elevation คลายกับ
ภาวะหัวใจขาดเลือดได นอกจากนี้ยังพบ ventricular tachycardia, atrial and ventricular 
extrasystoles, T waves inversion, ST segmented depression และ atrioventricular block ได 

Hypotension พบ ~9%, Hypertension พบ ~4%, angina พบ ~1% มักไมคอยพบ
(infrequent) deep vein thrombosis, pulmonary embolism และพบ cerebral transient 
ischemic attacks นอยมาก(rare)   FDA และ Novartis ไดมีคําเตือนถึงผลขางเคียงของยา 
clozapine เก่ียวกับการเพ่ิมความเสี่ยงตอการอักเสบของกลามเนื้อหัวใจดวย(fatal myocarditis) 

ควรหยุดใช clozapine ถาพบวามีอาการออนเพลีย(fatigue), หายใจลําบาก(dyspnea), 
หายใจเร็ว(tachypnea), มีไข(fever), เจ็บหนาอก(chest pain), ใจสัน่(palpitations), มีอาการของ
หัวใจลมเหลว มี ST-T ผิดปกต ิหรือหัวใจเตนผิดจังหวะ(arrhythmia) 

2. Risperidone 
ผลขางเคียงดาน EPS นอยมาก ไมมีความเสี่ยงตอ agranulocytosis ผลทางดานหัวใจ

และหลอดเลือด พบ sinus tachycardia ~5% ของผูที่ใชยานี ้ พบ QTc prolong ไดบาง 
นอกจากนี้ยังพบ ventricular tachycardia, palpitations, premature atrial and ventricular 
beats, T waves inversion, ST segment depressions, atrioventricular blocks ไดแตเจอนอย 

Hypotension พบ~5% สวน hypertension พบไดนอยมาก มักไมคอยพบ(infrequent) 
renal impairment และ myocardial infarction        สวน myocarditis และ angina pectoris พบ
นอยมาก(rare) 
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3. Olanzapine 
ผลขางเคียงดาน EPS นอย มีผลตอ prolactin level ปานกลาง มีผลเพ่ิมน้ําหนักตัวอยาง

มีนัยสาํคญั ซึ่งตองระวังในผูปวยเบาหวาน และ ผูปวยทีม่ีความผิดปกติของไขมนัในหลอดเลอืด  
ผลทางดานหัวใจและหลอดเลือด จากการศึกษาของ Pfizer รวมกับ FDA พบวา 

Olanzapine มีผลทําใหเกิด prolong QTc interval นอยที่สุดในกลุม antipsychotics   sinus 
tachycardia ~3%    ECG abnormality อยางอ่ืนที่พบไดแก ventricular tachycardia, 
premature atrial and ventricular beats, T-waves inversion, ST segments depression, 
atrioventricular blocks 

4. Quetiapine  
ผลขางเคียงดาน EPS และ Tardive dyskinesia(TD) นอยมาก ผลตอ prolactin level 

นอยมาก ผลขางเคยีงทีส่ําคญัคอื ทําใหเกิด orthostatic hypotension จากการจับของยาที่ α-1 
และ  α                                                                                                               
-2 adrenergic นอกจากนี้มีฤทธิท์ําใหงวงมาก รวมทั้งทําใหน้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึนดวย 

พบ sinus tachycardia ~7% และมักพบวามีใจสัน่ได(palpitation) Pfizer รวมกับ FDA 
ระบุวา Quetiapine ปลอดภัยในแงผลขางเคียงดานระบบหัวใจและหลอดเลือด มีโอกาสเกิด QTc 
prolongation นอย แตก็ยังมากกวา Risperidone และ Olanzapine  

มักไมคอยพบ(infrequent) bradycardia, T-waves change, bundle branch block 
พบนอยมาก(rare) ไดแก atrial fibrillation, first-degree atrioventricular blocks, ST-T 

elevations 
Hypotension พบ ~7% มักไมเกิดภาวะ Hypertension 

5. Ziprasidone 
พบ EPS และ TD ไดเล็กนอย มีผลไดเล็กนอยตอ prolactin level เปนยาที่งวงนอยทีสุ่ด

ในกลุม atypical antipsychotics และไมมผีลเพ่ิมน้ําหนกัตัว ผลขางเคยีงทีส่ําคญัคอื คลืน่ไส
(neusia) และ นอนไมหลับ(insomnia) 

Hypotension/ hypertension พบ ~1% 
Ziprasidone วางจําหนายชา เพราะรอผลการศึกษาดานความปลอดภัยดานหัวใจและ

หลอดเลือด พบ sinus tachycardia ~2% ควรระวัง drug interaction กับ Ziprasidone ซึ่งจะทํา
ใหเกิด QTc/QT prolongation เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิด torsades de pointes และ sudden 
death ได ซึ่ง QTc จะมีคายาวข้ึนในผูปวยที่ได Ziprasidone อยางมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับ 
Risperidone, Olanzapine, Quetiapine และ Haloperidol แตคาดังกลาวเพ่ิมข้ึนนอยกวาที่ไดรับ 
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Thioridazine จึงไมควรใช Ziprasidone รวมกับยาที่มผีลทําใหเกิด prolong QTc/QT interval 
หรือภาวะที่ม ี prolong QTc/QT interval อยูกอนแลว  
Antidepressants 
 โรคซมึเศรามีสวนเพ่ิมอัตราตายจากโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด แมวาผูปวยจะมี
โรคหวัใจมากกอนหรือไมก็ตาม ภาวะซมึเศราจึงเปนปจจัยเสี่ยงอันหนึง่ของโรคทางระบบหวัใจ
และหลอดเลือด ซึ่งพบวายาตานเศราชวยลดความรุนแรงและอัตราตายในผูปวยโรคหลอดเลือด
หัวใจ(coronary artery disease)ลงได 
 
Tricyclic antidepressants (TCA) 
 ยาในกลุมนี้มหีลายตัว แบงไดดังนี ้
 Tertiary amine ไดแก imipramine, amitriptyline, doxepine  
 Secondary amine ไดแก nortriptyline, desipramine 
 Heterocyclic amine ไดแก amoxapine, maprotiline 
 ซึ่ง Tertiary และ Heterocyclic จะพบ anticholinergic side effects, orthostatic 
hypotension และ sedation ไดมาก 
 ยาในกลุม TCA มีผลตอหัวใจทุกตัว(cardiac toxicity) ซึ่งมผีลทําใหการนาํไฟฟาของ
หัวใจลดลง(slow intracardiac conduction) เกิด prolong QTc interval และ ลด R-R interval 
นอกจากนี้มีรายงานวาพบ supraventricular และ ventricular arrhthmias ไดในผูปวยที่เกิดผล
ขางเคียงรุนแรง 
 ในผูปวยอายุมากกวา 40 ป มีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจ หรือ ไดรับยาหลายชนิดซึ่งมีผลตอ
หัวใจ ควรทําการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ(ECG)กอนการให TCA  ในผูปวยที่ไมมีโรคทางระบบ
หัวใจและหลอดเลือด การใช TCA พบวาเกิดผลขางเคียงไดนอย ยกเวนในภาวะกินยาเกินขนาด
(overdose) หรือใชยาหลายชนิดพรอมกัน 
 TCA ใหไดในผูปวย first degree heart block หรือ left or right bundle branch blocks 
แตควรหลีกเลี่ยงในผูปวยที่ม ี prolong QTc/QT interval ผูปวย Wolff-Parkinson-White 
syndrome ที่มี atrial fibrillation/flutter  หามใชเด็ดขาด(absolute contraindication)ในผูปวยที่มี
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(acute MI) 
 ควรหยุด TCA กอนผาตัดเพราะ ทําใหเกิด hypertension หรือ hypotension ระหวาง
ผาตัดได  Orthostatic hypotension พบไดบอย โดยเฉพาะในผูสูงอายุ ทีกิ่นยา antihypertensive 
drug อยูกอนแลว และคุมอาหารเค็มอยู(low salt diet) ถาใช TCA รวมกับยากลุม 
phenothiazines จะเกิดผลขางเคียงตอหัวใจมากข้ึน (cardiotoxicity) จึงควรหลีกเลี่ยง 
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Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) 
 ยาในกลุม SSRIs พบวาปลอดภัยและไมมีผลขางเคยีงรุนแรงตอระบบหัวใจและหลอด
เลือด ซึ่งเมื่อเทียบกับ TCA แลว SSRIs ก็ปลอดภัยกวา แตไมใชจะไมพบผลขางเคียงเลย ที่พบ
ไดเชน ทําใหหัวใจเตนชาลง(bradycardia), มีผลตอความดันโลหติบางเลก็นอย และมผีลนอยมาก
ตอ ECG, QRS, QTc interval 
 

1. Fluoxetine  
ทําใหหัวใจเตนชาลงไดเลก็นอย (mild bradycardia) โดยเฉพาะในผูสูงอายุ ซึ่งมีภาวะหัว

ใจเตนผิดจงัหวะอยูกอนแลว มรีายงานวา Fluoxetine ทําใหเสนเลอืดหดตัวในผูปวย coronary 
artery disease สงผลใหเกิด angina  

Fluoxetine มีผลตอความดันโลหติเพียงเล็กนอยเทานั้น แมในผูปวยที่ impaired left 
ventricular function  ไมมีผลตอการนาํไฟฟาของหวัใจ แมในผูปวยที่มีภาวะนําไฟฟาของหัวใจ
ผิดปกติ มีเพียง 1 รายงานที่เกิด atrial fibrillation ในผูปวยสงูอายุ 

ใน Fluoxetine overdose ขนาด 1500 mg เกิด sinus tachycardia, trigeminy ได 
อุบัติการณของผลขางเคียงดานหัวใจและหลอดเลือดของ Fluoxetine ประมาณกันวานอยกวา 
0.0003% 

2. Fluvoxamine  
มักไมมผีลตอ ECG มีรายงานพบ ST segmented changes นอยกวา 1% พบ 

atrioventricular และ supraventricular block นอยกวา 1 ตอ 1000  
Hypertension, hypotension, syncope, tachycardia พบ ~1%  
พบนอยมาก(rare) ไดแก cerebrovascular accidents, coronary artery disease, 

embolus, pericarditis, phlebitis และ pulmonary infarction 
Fluvoxamine overdose พบ sinus bradycardia เพียง 15 คน จาก 310 คน  
Fluvoxamine จะไปเสริมฤทธิ์ของ warfarin, theophylline และ propanolol เพราะฉะนั้น

การใหรวมกันควรระมัดระวัง 
3. Paroxetine  

ในรายงาน 1 ฉบับพบ tachycardia ~12% สวนรายงานอ่ืนๆพบวา tachycardia, 
hypertension, syncope พบ ~1% พบ vasodilation ~4%ในอีกรายงานหนึ่ง 

มักไมคอยพบ(infrequent) bradycardia, hypertension, hypotension 
พบนอยมาก(rare) ไดแก thrombophlebitis และ vascular headache 
Paroxetine ไมมผีลตอ ECG อยางมีนัยสําคัญ 

4. Citalopram 
ไมมีผลตอ ECG หรือ QTc   อยางมีนัยสาํคญั  พบวาอาจทําใหหัวใจเตนชาลงได 

tachycardia และ postural hypotension พบ ~1%  
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มักไมคอยพบ(infrequent) hypertension, cerebrovascular accident, MI 
พบนอยมาก(rare) ไดแก transient ischemic attack, phlebitis, AF, cardiac arrest, bundle 
branch block 
 การศึกษาในผูปวยสวีเดน 5 รายที่เปน Citalopram overdose ขนาดมากกวา 1900 mg 
พบ conduction delay และ seizure ขนาด 600-900 mg พบ QRS widening จํานวน 6 ราย มี
รายงานเพียง 1 ราย ที่เสียชีวิตจากcitalopram overdose 

5. Sertraline 
มีผลตอ cytochrome P-450 นอยกวายาตัวอ่ืนๆในกลุม SSRIs สงผลใหมี drug 

interaction กับยาตางๆที่ใชกันประจํานอย  
ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอ ECG, tachycardia พบนอยกวา 1% , palpitation พบ ~1% 
มักไมคอยพบ(infrequent) hypertension และ postural hypotension 
พบนอยมาก(rare) ไดแก cerebrovascular accident, MI 
ในการศกึษาหนึง่ทําการรักษาผูปวย post MI 400 คน เปรียบเทียบ sertraline กับ 

placebo  พบวาปลอดภัยตอระบบหัวใจและหลอดเลือดเทาๆกัน หลงัจากติดตามการรักษาเปน
เวลา 6 เดือน 
Newer Antidepressants 

1. Venlafaxine 
พบวามี QTc interval change ไดจากคาปกติ แตเมือ่เทยีบกับ placebo ก็ไมพบวา
ตางกัน 
ในขนาดสงูพบวา Venlafaxine มีแนวโนมเพ่ิมความดันโลหติ โดยเฉพาะขนาดมากกวา 

300 mg/d พบวาเพ่ิมความดันโลหิตอยางมนีัยสาํคญั จากการศึกษาหนึง่พบวา 5.5%ของผูปวยที่
ไดยา Venlafaxine ขนาดมากกวา 200 mg/d พบวาเพ่ิม diastolic pressure >15 mmHg ถึง 
>105 mmHg และ คา mean BP เพ่ิมข้ึน 7 mmHg หลังไดยาขนาดมากกวา 300 mg/d เปน
เวลานาน 6 สัปดาห  

Venlafaxine มีผลเพ่ิมอัตราการเตนของหวัใจ(heart rate) อยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ 
placebo เพราะฉะนั้นควรใชอยางระมัดระวังในผูปวยทีม่ีภาวะหัวใจเตนเรว็อยูแลว ไดแก ภาวะ 
hyperthyroidism, heart failure และ recent MI 

มักไมคอยพบ(infrequent) hypotension, peripheral vascular disorder, 
thrombophlebitis 

พบนอยมาก(rare) ไดแก arrhythmia, first-degree heart block, atrioventricular block  
และ bundle branch block 

ผลขางเคยีงทางระบบหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงถาใชเปนแบบ extended release 
2. Bupropion 
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เมื่อเทียบกับ TCA แลว bupropion มีผลตอหัวใจนอยกวา palpitation พบ ~2% ไมมีผล
ตอ conduction, contractility และ orthostatic hypotension ในผูปวยที่มโีรคหวัใจอยูกอน พบวา
ยานี้ลด seizure threshold และเพ่ิมความดันโลหติไดเปนครั้งคราว  ซึง่ถาให bupropion รวมกับ 
nicotine replacement ตองระวังภาวะความดันโลหิตสูง 

มักไมคอยพบ(infrequent) postural hypotension, stroke, tachycardia, phlebitis 
พบนอยมาก(rare) ไดแก syncope 

3. Mirtazapine 
ไมมีผลตอ ECG อยางมีนัยสําคญั มผีลเพ่ิมอัตราเตนของหวัใจได พบ orthostatic 

hypotension ~7% ควรระวังในผูปวยที่จะเกิดอันตรายจากภาวะความดันโลหิตต่ํา 
มักไมคอยพบ(infrequent) ventricular extrasystoles, bradycardia, MI, angina 

pectoris 
พบนอยมาก(rare) ไดแก AF, left side heart failure 
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Table 1. Cardiovascular effects of older antipsychotic medications  
 
*Effects: high, ++++; moderate high, +++; moderate, ++; low, +; none, 0. (Adapted from: 
Nurenberg JR, Frishman WH. Cardiovascular considerations with use of psychoactive 
medications. In: Frishman WH, Sonnenblick EH, editors. Cardiovascular 
pharmacotherapeutics. New York: McGraw Hill; 1997 p. 1040.) 
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Table 2. Cardiovascular effects of newer antipsychotic medications 
 

 
Frequent, 1/100 patients; infrequent, 1/100 to 1/1000; rare, >1/1000; MI, myocardial 
infarction; CHF, congestive heart failure. 
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Table 3. Important drug interactions with the antipsychotic medications 
 

 
 
 
Table 4. Medications that can prolong QTc intervals 
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Table 5. Conditions that increase the risk of QTc prolongation 
 

 
 
 
Table 6. Cardiac toxicity of the antidepressant medications 
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Table 7. Cardiovascular drug-drug interactions with the newer SSRI antidepressants 
 

 

Adapted from Nurenberg JR, Frishman WH. Cardiovascular considerations with use of 
psychoactive medications. In: Frishman WH, Sonnenblick EH, editors. Cardiovascular 
pharmacotherapeutics. New York: McGraw Hill; 1997 p. 1046. 
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Table 8. Cardiovascular drug-drug interactions with newer antidepressants 
 

 
 
Table 9. Drug-drug interactions involving tricyclic antidepressants 
 

 
Adapted from Nurenberg JR, Frishman WH. Cardiovascular considerations with use of 
psychoactive medications. In: Frishman WH, Sonnenblick EH, editors. Cardiovascular 
pharmacotherapeutics. New York: McGraw Hill; 1997 p. 1045. 
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