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 پرامين ايمي

(Imipramine) 

 ( با آمين نوع سومTCAافسردگي سه حلقه اي ) ضد : دسته دارويي

  (FCي با روكش فيلم )گرم ميلي 52و  01هاي قرص : شكل دارويي

 

 دارو نحوه عملكرد 

افسردگي سه حلقه اي با آمين نوع سوم در ساختار شيميايي خود است. پرامين يك داروي ضد  ايمي 

( نوراپي نفرين reuptakeطريق مهاركردن برداشت مجدد) ( ازTCAS) داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي

(درشكاف سيناپسي عمل مي كنندكه باعث افزايش غلظت اين آمين ها درشكاف هاي HT-5و سروتونين)

سه حلقه اي كه در ساختار سيناپسي مغز و اصالح عالئم افسردگي مي شوند. داروهاي ضد افسردگي 

نوراپي  ( برداشت مجدد سروتونين را بيشتر ازپرامين ايميشيميايي خود آمين نوع سوم دارند )مثل 

هفته مصرف  6تا  4پس از  TCAدرنالين( مهار مي كنند. عالئم افسردگي توسط داروهاي نفرين )نورآ

 داوم اين داروها اصالح مي شود.م
 

 

  دارو  مشخصات فارماكوكينتيكي

          ه سرعت جذببپس ازمصرف خوراكي  ،پرامين ايميجمله  از اي افسردگي سه حلقه ضد داروهاي 

 61تا 01دارند. ) االبمحلول درچربي هستند و به اين جهت حجم توزيع  مي شوند. اين داروها تركيبات

به پروتئين هاي پالسما و بافتها دارند.داشتن حجم توزيع  يليتر براي هركيلوگرم(. ميل تركيبي زياد

از طريق دياليز به راحتي از  overdoseبزرگ و اتصال زياد آنها به پروتئين ها باعث مي شود كه در موارد 

 ن خارج نشوند.خو

خون به  در آنغلظت  ،ساعت پس از مصرف 4تا  5ه پروتئين متصل مي شود.ب %52 پرامين ايمي 

 P450توسط ايزوآنزيم هاي  ،داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي درحين عبور از كبد حداكثر مي رسد.

  CYP2C19 است. ايزوآنزيم هاي %21حدودپرامين  ايميمتابوليسم عبور اول براي  متابوليزه مي شوند.

CYP3A4,  و CYP1A2  باعثN- تبديل به  پرامين ايمي هآمين نوع سوم مي شوند بطوريكدمتيله شدن

ساعت و  05پرامين ايميمين نوع دوم است. نيمه عمر حذف آبا  TCAدزيپرامين مي شود كه خود يك 

هيدروكسي -5 متابوليت به  CYP2D6 توسط دزيپرامين است. ساعت 01 )دزيپرامين( نآنيمه عمر متابوليت 

راحتي ه ب هو از كليتبديل شده و سپس با اسيدگلوكورونيك كونژوگه مي شود كه محلول در آب بوده 

از سد جفتي گذشته و به  است. CYP1A2و  CYP2C19مهاركننده فعاليت  پرامين ايميدفع مي شود. 

 شير مادر شيرده وارد مي شود.
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 پرامين ايميموارد مصرف  
هفته طول مي كشد تا اثرات درماني مطلوب چهار: تقريباً  درمان افسردگي بويژه افسردگي درون زا -0

       اين اثر  ودارو آشكار شود. داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي با آمين نوع سوم ، اثر سداتيو دارند 

 با اضطراب و اختالل خواب باشد سودمند باشد.مي تواند در بيماراني كه افسردگي آنها همراه 

 سال به باال  6( در بچه هاي enuresisبراي درمان شب ادراري ) -5

             زونا، نورالژي پس از نوروپاتي هاي محيطي، العالج سرطان، صعب درد مزمن )مثل درد كنترل -0

 تيك دردناك، درد عصبي عصب سه قلو(، پيشگيري ميگرن.

 

 مصرف دارومقدار و روش 

ميلي گرم 021 تامي تواند ميلي گرم است كه 52دوز دارو درآغاز درمان ،بيماران بزرگسال سرپاييبراي 

ميلي گرم در روز توصيه نمي شود.كل دوز دارو را مي توان  511در روز افزايش داده شود. دوز بيش از 

ي گرم در روز است. براي درمان ميل021تا  21 پرامين ايميشب موقع خواب تجويز كرد. دوز نگهدارنده 

 ميلي گرم در روز مي باشد.  511تا  21 ودرد مزمن ، دوز دار

ميلي گرم يك ساعت قبل از  52، ابتدا سال براي درمان شب ادراري 05تا  6دوز دارو در بچه هاي 

 05خواب است. اگر پاسخ به دارو پس از يك هفته رضايت بخش نباشد دوز دارو براي بچه هاي زير 

         داده  ميلي گرم در روز افزايش 52سال به 05بچه هاي باالي  ميلي گرم در روز و براي  21سال به 

نداشته ولي اثرات جانبي دارو افزايش  ياثر بيشتر، ميلي گرم 52دوز بيشتر از در اين مورد  مي شود.

ميلي گرم بعد از  52شب ادراري در اوايل شب داشته باشند بهتر است  براي بچه هايي كه د.يابمي 

     تدريج كاهش داده ه دوز دارو بميلي گرم موقع خواب تجويز شود. پس از موفقيت درمان ،  52ظهر و 

 مي شود.

 
 موارد منع مصرف 

يا تارترازين )بيماران آلرژيك به آسپيرين  TCAداروهاي  سايرو  پرامين ايميدر بيماران آلرژيك به  -0

 معموالً به تارترازين نيز آلرژي دارند(.

در بيماراني يد( ز)مثل ترانيل سيپرومين و ايزوكربوكسا MAOمصرف همزمان داروهاي مهار كننده  -5

روز نگذشته باشد ممنوع است زيرا خطر ايجاد سندرم  04،  پرامين ايميكه از قطع مصرف 

 سروتونين افزايش مي يابد.

 )مثل لينزوليد( ممنوع است. دارند MAOمصرف همزمان با ساير داروهايي كه اثر مهاري روي  -0

 در حال بهبودي از سكته قلبي هستند.در بيماراني كه  -4
 

 

 

 



3 

 

 عوارض جانبي دارو

ممكن است برخي از عوارض جانبي زير در بعضي از بيماران  TCAيا ساير داروهاي  پرامين ايمي با مصرف

 مشاهده شود:

اختالل تطابق  خشكي دهان،تاري ديد،)مثل  اثرات آنتي كولينرژيك و (اسيونسد)  CNS اثرات جانبي

كم شدن حافظه، بي  توهمات، اختالل در تمركز، ،(افزايش فشار داخل چشم ياز،رنزديك، ميد براي ديد

 ي،زپارست كرختي، سردرد، احساس خستگي، سايكوز، بدترشدن مانيا، و هيپومانيابيخوابي،كابوس، قراري،

 وزوز گوش و ايده خودكشي ( لرز، آتاكسي،

اثرات جانبي  بدتر شدن نارسايي قلب(، )هيپوتانسيون وضعيتي، تاكيكاردي، قلبي عروقياثرات جانبي 

 به نور،ادم( ، عوارض خوني عوارض پوستي)كهير،حساسيت ،نفخ( تهوع، يبوست، )خشكي دهان، گوارشي،

 )تضعيف مغز استخوان( ، هيپرسنسيتيويته.

نتي موسكاريني خود كه باعث كاهش سرعت تخليه معدي و آبه علت خاصيت  TCAداروهاي  :توجه

 ندازند.امي توانند جذب خود و ساير داروها را به تأخير بي گردندحركات روده مي 

 
 

 اثر تداخل 

 پرامين ايميآنتي كولينرژيك  باعث افزايش اثر ،با داروهاي آنتي كولينرژيكاين دارو  مصرف همزمان -0

 مي شود.

 )تسكين رواني( مي شود. sedationافزايش  موجببنزوديازپين ها  و همزمان با الكل مصرف -5

بيماران تحت  )در مي شود تشديد اثر هر دو دارو باعث MAO داروهاي مهاركنندهبا  همزمان مصرف -0

روز فاصله بين 04باشد بايد حداقل  TCA، اگر قرار بر مصرف  MAOبا مهار كننده هاي  درمان

وجود داشته باشد.مصرف همزمان اين دو  TCAو آغاز درمان با  MAOقطع مصرف مهاركننده 

 .(تشنج و مرگ شود ،ممكن است باعث بروز حمالت هيپرتانسيو 

 و وارفارين باعث تشديد اثر وارفارين مي شود.  پرامين ايمي مصرف همزمان -4

باعث  پرامين ايميانت ها و بيحس كننده هاي موضعي حاوي آدرنالين با تمصرف همزمان دكونژس -2

 د.گردافزايش اثر اين داروها مي 

و افزايش دهنده هاي  نزيم كبدي)مثل سايمتيدين(آبا مهاركننده هاي  پرامين ايميمصرف همزمان  -6

             پرامين ايميكاهش غلظت خوني  به ترتيب باعث افزايش و ها( )مثل باربيتورات كبديهاي  آنزيم

 مي شود.
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 مصرف در دوران حاملگي و شيردهي

هاي  دريافت كرده اند گزارشاتي از ناهنجاريپرامين  ايمياني كه در دوران حاملگي دردر نوزاد ما

بايد فقط  و وجود دارد اين دارولذا احتمال وجود خطر براي جنين توسط  .استمادرزادي گزارش شده 

مادري كه تحت همچنين ن قابل توجيه باشد. آموقعي مصرف شود كه سودمندي آن در مقابل خطر 

در   Pregnancy category  FDAدر پرامين ايمي به بچه خود شير بدهد. نبايددرمان با اين دارو باشد 

 قرار دارد.  C گروه

 
  

 نكات آموزشي درباره اين دارو 

است كه بيمار افسرده را تهديد مي كند. داروهاي ضد افسردگي در خودكشي يكي از خطراتي  -0

  مراحل اوليه باعث افزايش انتحار غير قابل انتظار مي شوند. لذا بيماران بايد زير نظر باشند.

 قطع نشود. بصورت ناگهانيدارو بدون مشورت با پزشك معالج مصرف  -5

 د.گردهفته پس از مصرف ظاهر مي  6تا  4اثرات باليني دارو  -0

 اجتناب كند. فتابآمعرض بيمار تحت درمان بايد از قرار گرفتن طوالني مدت در  -4

مصرف همزمان اين دارو با ساير داروهاي سروتونرژيك و داروهاي مهاركننده متابوليسم سروتونين  -2

 ( مي تواند باعث بروز سندرم سروتونرژيك تهديد كننده زندگي شود.MAO)مثل مهاركننده هاي 

 

 درمان آنو  مصرف بيش از حد دارو 

مسموميت به سرعت پس از اوردوز  ماين دارو بويژه در بچه ها مرگ اتفاق مي افتد. عالئ Overdoseبا 

TCA سيونمي شود.عالئم مهم مسموميت شامل افت فشارخون،تشنج،آريتمي،دپر ايجاد CNS كوما مي  و

محافظت از راههاي هوايي و شروع شستشوي  ، IV Line، برقرار كردن ECGباشند. اقدامات الزم ، انجام 

 ريتمي بايد انجام گيرد.آو تشنج و استفاده از كربن فعال شده مي باشد. كنترل  معده 

 
 

 شرايط نگهداری 

 نگهداري شود.درجه سانتي گراد  01دارو دور از نور و در دماي كمتر از  

 
 بندی دارو  نوع بسته

  عددي 01 هايبليسترحاوي جعبه 


