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 تری هگزیفنیدیل
(Trihexyphenidyl) 

 

  موسکارینیآنتی  آنتی کولینرژیک ،ضدپارکینسون:  دسته دارویي

 :امین سازیبرند دارو
—         

 میلی گرمی 5و  2( FCفیلم )قرص های با روکش :  شكل دارویي
 

 دارونحوه عملكرد 

( در مغز موجب می شود که تعادل بین فعالیت M1وسکارینی )ـده های مـرنـار نسبی گیـا مهـب این دارو

( برقرار شود. همچنین این دارو basal gangliaکولینرژیک و دوپامینرژیک در هسته های قاعده ای مغز )

ممکن است از طریق ایجاد وقفه در برداشت مجدد و ذخیره دوپامین در محل گیرنده های مرکزی ، 

مانند مردمک اثرات دوپامین را طوالنی سازد. بعالوه دارای اثرات ضد اسپاسم در سلولهای عضالت صاف 

سرکوب کننده سیستم عصبی مرکزی دارد ولی در  اثر ،پائین و غدد بزاقی می شود. این دارو در دوزهای

 دوزهای باال ممکن است سبب تحریک مغزی شود.
 

 دارومشخصات فارماكوكینتیكي 

فنهگزیتری از بعد غلظتپالسماییآن حداکثر سرعتجذبمیشود. به خوراکی راه از تا2یدیل

3 1شروعاثرآنساعتایجادمیشود. تا6مصرفخوراکیمیباشدوطولاثرآنساعتپساز

مغزیعبورمیکند.-سدخونیوازچربیاستدردارویمحلولیکتریهگزیفنیدیلساعتاست.12

ازطریقادراردفعمیشود.نیمهعمربهفرممتابولیتنیزمقداریوبهصورتتغییرنیافتهعمدتاًدارو

بزرگسال افراد در 5دارو استولیبیانساعت11تا شده در ذکر33مطالعاتجدیدتا ساعتنیز

گردیدهاست.



  موارد مصرف 

و(وایدیوپاتیکآرتریواسکلروتیکانسفالیت،بعد)پارکینسونبیماریانواعدرماندرهگزیفنیدیلتری -

 ناشیازداروهابجزدیسکنزیتأخیری)دیررس(تجویزمیشود.عوارض خارج هرمیکاهشنیزدر

همراهبالوودوپااستفادهمیشود.ایندرمانکمکیاینداروهمچنیندرانواعپارکینسونبهصورت -

 دارودرکاهشسختیواسپاسمعضالت،لرزشونیزکاهشترشحبزاقمؤثراست.



 ومقدار و روش مصرف دار

 پارکینسون 

میلیگرماضافه2روز،3-5میلیگرممصرفمیشود.سپسهر1-2بزرگساالن:روزاولمقدار-

میلیگرمدرروزبرسد.6-11بهمصرفتانتیجهمطلوبحاصلگرددیامقدارشده
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 در معموالً برایدرمان3اینمقادیر میگردد. تجویز غذا با منقسمهمراه پارکینسونمتعاقبدوز

میلیگرمدرروزضروریباشد.12-15(ممکناستمصرفمقدارPostencephaliticآنسفالیت)



واکنش های اکستراپیرامیدال )خارج هرمی( ناشی از مصرف دارو

برحسبنیازوتحملبیمارمیتوانتارامیلیگرمدرروزمصـرفمـیشودکهاینمقدار1ابتـدا

میلیگرمدرروزافزایشداد.15-5

میلیگرمدرروزمیباشد.15معمولتجویزدربزرگساالن:*حد

:مقدارمصرفایندارودرکودکانمشخصنشدهاست.کودکان

مسن م:افراد دارو اثراتداروـدوز استبه مسنممکن افراد ولی باشد می بزرگسال افراد انند

کنترلواحتیاطبیشتریالزماست.حساسترباشندبنابراین

فراموشکردیدبهمحضیادآوریدرصورتی* آنرامصرفنمائید،،کهیکنوبتازمصرفدارورا

ننوبتصرفنظرکردهومقدارمصرفآساعتتازمانمصرفنوبتبعدیماندهاست،از2ولیاگر

برابرنکنید.2نوبتبعدیرا



 موارد منع مصرف دارو 

 رنگییامادهمحافظ،درصورتسابقهحساسیتبهایندارویاهرنوعدارو،غذا -

 مصرفداروبایدبااحتیاطصورتگیرددرمواردزیر

 قلبی)ریسکتاکیکاردیراافزایشمیدهد(آریتمی -

 آریتمیقلبیراافزایشمیدهد(اختالالتقلبی)ریسک -

 تشدیدآنشود(سببنزیتأخیری)ممکناستیدیسک -

پیندربیمارانبااختالالتروانی)ممکنرناشیازفنوتیازینهایارزواکنشهایاکستراپیرامیدال -

 استسببتشدیدعالئمروانیشود(

)ممکناستسببافزایشفشاریاافرادمستعدابتالبهگلوکومبازاویهبستهبستهگلوکومبازاویه -

 داخلچشموحملهحادگلوکومبازاویهبستهشود(

داخلچشمشودونیازبهتنظیمدوزفشاردرکمیگلوکومبازاویهباز)ممکناستسببافزایش -

 داشتهباشد(

 شود(دارواختاللعملکردکبدی)ممکناستسببتغییرنحوهمتابولیسم -

 )ممکناستسببتشدیدآنشود(فشارخونباال -

انسدادنسبییاکامللولهگوارشیاسابقهآن)ممکناستسببتشدیدکندیحرکاتوانقباضات -

 مجرایگوارششدهوانسدادراتشدیدنماید(

 میاستنیگراویس)ممکناستبواسطهمهارفعالیتاستیلکولینسببتشدیداینمشکلشود( -
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اثرBPHخیـمپـروستـات)هایپـرتـروفـیخـوش - احتباسادراری)بواسطه شدیدیا متوسطتا )

 اینداروممکناستسبببدترشدناحتباسادراریشود(.،آنتیکولینرژیک

 اختاللعملکردکلیوی)ممکناستبدلیلکاهشدفعایندارو،عوارضناخواستهبیشترشود(. -



  عوارض جانبي 

صورتبروزنیازبهمراقبتپزشکیدارند:عوارضناخواستهایکهدر


:نادر)بسیارکم(عوارضباشیوع

واکنشهایآلرژیک)راشپوستی(،اغتشاششعوروهیجان)بیشتردرافرادمسنوبادوزهایباالرخ

میدهد(،افزایشفشارداخلچشمودردچشم



پزشکیدارند:عوارضیکهدرصورتتداومویابدترشدننیازبهمراقبت


:باالعوارضباشیوع

ادرارسختودردناکخفیفآنتیکولینرژیکاثرات یبوست،کاهشتعریق، احتباسو،)تاریدید،

افزایش ، گلو بینیو ، خشکیدهان ، خوابآلودگی ، ) مسن افراد در )بویژه ادرار دفع در تأخیر

حساسیتچشمهابهنور،تهوع،استفراغ(


:کمیابسیارکمشیوع

اختالال باحساسسرخوشیو کاهشحافظه سردرد، دوزهایباال(، افرادمسنبا در هتروانی)بویژه

خون،افتفشاروپاهاهادستدرضعفوحسی،بی،عصبانیتعضالنیگرفتگی،مسنافراددرخصوص

درد ناراحتیوضعیتی)سرگیجهوسبکیسردرهنگامتغییروضعیتناگهانی(، دردو دهانوزبان،

معده،هیجانغیرمعمولبویژهبادوزهایباال



بهعوارض قطعدرمانطوالنیمدتنیاز از بعد کهدرصورتوقوع، )عالئمترک( ناشیازقطعدارو

:مراقبتپزشکیدارند

اختاللدرگفتاریابلعیدن،بیقراری،هیجان،،اضطراب،عالئماکستراپیرامیدال)عودیابدترشدنآنها(

ار انقباضاتغیر انگشتان، و لرزشدستها پاها، و ارادیدستها ناتوانیدراحرکاتغیر دیعضالت،

شروعحرکتبی ناتوانیدر نا،حرکتماندن، صورتماسکههماهنگیانقباضعضالتگردن، حرکات،

ازقطعناگهانیداروممکناستاتفاقبیفتد.اینعوارضبویژهبعد.شده
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 تداخل اثر 

داروهایمضعفسیستمعصبیمرکزیمانندآرامبخشهاوخوابآورهاوباالکلمصرفهمزمان -

 اثراتتسکینبخشیتریهگزیفنیدیلراافزایشمیدهد.

ضدکولینرژیکجانبیعوارضممکناستکولینرژیکآنتیداروهایرساییاآمانتادینباهمزمانمصرف -

تریهگزیفنیدیلراتشدیدکندوموجببروزاغتشاششعوروتوهماتشود.دوزتریهگزیفنیدیل

 شروعآمانتادینکمکنید.راقبلاز

افسردگیهایسه - ضد ، دیسوپیرامید ، مونوآمینواکسیداز کننده داروهایمهار مصرفهمزمانبا

سلژیلینوداروهای،پروکاربازین،فورازولیدون،آمانتادین،ها،فنوتیازینهاهیستامینآنتی،ایحلقه

 نتیکولینرژیکباعثافزایشاثرآنتیموسکارینیمیشود.آ

ضداسهالهایجاذب) - کهممکنمصرفهمزمانبا اثراتازآنجا استبواسطهکاهشجذبدارو

ساعتاز2تا1شوداینداروهارابافاصلهبهبیمارانتوصیهمی،تریهگزیفنیدیلراکاهشدهد

 تریهگزیفنیدیلمصرفنمایند(.

درصورتمصرفهمزمانبالوودوپا،مقدارمصرفهردوداروممکناستنیازبهتنظیمداشتهباشد، -

افزایشمتابولیسملوودوپادردستگاهگوارش)ناشیازاثراتسینرژیکضدکولینرژیکواحتماالًزیرا

 بروزخواهدکرد.هشحرکاتمعدهوتأخیردرتخلیهمعده(کا

حرکات - کاهشدر بدلیل یکدیگر با داروها این )مصرفهمزمان کلروپرومازین با مصرفهمزمان

غلظت کاهش نتیجه در و کلروپرومازین متابولیسم افزایش سبب است ممکن گوارش، دستگاه

 پالسماییآنشود(.


 حاملگي و شیر دهيمصرف دارو در دوران 

 FDA pregnancy categoryندارد.ایندارودرانسانوجودوکنترلشدهایدرجامععاتالطابارداری:

بنابراینمصرفایندارودردورانبارداریتوصیهنمیشود.وداردقرار C درگروه

نوزادشود.شیردهیدراینداروممکناستدرشیرترشحشدهوموجببروزمسمومیتدرشیردهی:

دورانمصرفاینداروتوصیهنمیشود.داروممکناستترشحشیرراکاهشدهد.






 

   این دارونكات آموزشي درباره 

ازمصرففرآوردههایحاویالکلیاسایرداروهایمضعفسیستمهمزمانبامصرفایندارو،-

 خودداریکنید.مرکزیعصبی

 عوارضگوارشیداروراهمراهباغذامصرفکنید.برایکاهش -

 یکتادوساعتپسازمصرفایندارو،ازمصرفداروهایضداسهالجاذبخوددارینمائید. -

ازنظربروزت - کاطالعشخیردردفعادرارکنترلنمائید،درصورتبروزاینعارضهبهپزأبیماررا

 دهید.
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 صرفنکنید.دارورابیشترازمقدارتجویزم -

 بیمارممکناستنسبتبهاینداروتحملنشاندهدوبهمقادیربیشتردارونیازداشتهباشد. -

 هنگامانجامفعالیتبدنیدرهوایگرماحتیاطنمائید. -

(واندازهگیریدقیقفشارداخلچشم،بخصوصدربیمارانGonioscopicارزیابیگونیوسکوپیک) -

 پیگیریشود.سال01ازباسنبیشتر

مصرفاینداروممکناستسببخوابآلودگییاتاریدیدشودلذاضمندرمانازرانندگیوکار -

 باوسایلیکهنیازبههوشیاریکاملدارندخوددارینمائید.

یخ - یا آبنباتبدونشکر آدامسیا برایرفعاینمشکلاز دارد خشکیدهانوجود احتمالبروز

هفته،بهپزشکخوداطالعدهیدزیراادامه2فنشدناینمشکلتارصورتبرطدر.استفادهنمائید

 اینروندسببگسترشپوسیدگیوبیماریهایدهانودندانمانندکاندیدایدهانیخواهدشد.

دارو - ممکناستکاهشتدریجیدوز پزشکخودمشورتنمائیدزیرا با قطعمصرفدارو قبلاز

 ضروریباشد.

 ناستحساسیتچشمهابهنورافزایشیابد.کمصرفاینداروممدرطول -

 برایبررسیروندپیشرفتدرمانبهصورتدورهایومنظمبهپزشکخودمراجعهنمائید. -

بیمارانسالخوردهممکناستنسبتبهمقدارمصرفمعمولبزرگساالنحساسترباشندبنابراین -

 تجویزشود.ممکناستدراینبیمارانمقادیرکمتری

ااینداروممکناستسببابجاداختالالتشدیدح - افرادمسنبویژه نهاییکهسابقهآفظهایدر

اینافراد در اغتشاششعور و گلوکوم همچنینریسکابتالبه ، اندشود داشته مشکالتحافظه

 افزایشمییابد.

ازفیبرمی - تا6لنمائیدودرطولروزدرصورتبروزیبوستبرایرفعاینمشکلغذایسرشار

 بنوشید.آبلیوان8

انسدادروده،یدرصورتابتالبههریکازبیماریهایقلبیعروقی،دیسک - گلوکوم، نزیتأخیری،

 گراویس،احتباساداری،قبلازمصرفداروبهپزشکخوداطالعدهید.میاستنی

ممکناستسببافتف - حالتمصرفایندارو تغییروضعیتاز هنگام ، خونوضعیتیشود شار

 خوابیدهونشستهبهایستادهاحتیاطکنید.
 

  مصرف دوز بیش از حد دارو و درمان آن 

تظاهرات بالینی : اثرات آنتی کولینرژیک شدید )ناراحتی و بی ثباتی شدید، آشفتگی ، توهم و بی قراری،  

           خشک و برافروخته، ، گلو، اختالالت تنفسی، پوست گرم خواب آلودگی، خشکی شدید دهان، بینی و

، مردمکهای گشاد و غیر فعال، تاری دید، اشکال در بلع، کاهش اختالالت خواب توهم، تشنج، ،گرگرفتگی

یا عدم وجود صداهای روده ای، احتباس ادراری، هیپرترمی، تاکیکاردی، زیادی فشار خون و افزایش 

 تنفس
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 درمان : در صورت لزوم عمدتاً شامل اقدامات عالمتی و حمایتی است. راه تنفسی باید باز نگه داشته شود. 

ن بیمار ، جهت کاهش  جذب ، باید بیمار را وادار به استفراغ نمود )یا معده او را ددر صورت هوشیار بو

 دارو جلوگیری می کند. شستشو داد( و به دنبال آن مصرف مسهل نمکی و ذغال فعال از جذب بیشتر

 

              برای تخفیف اثرات  فیزوستیگمین سالیسیالتمیلی گرم  2تا  1درمان اختصاصی : در موارد شدید 

ضد موسکارینی تری هگزیفنیدیل به صورت تزریق عضالنی یا داخل وریدی به کار  می رود . برای درمان 

نمود دوزهای کم دیازپام و باربیتورات کوتاه اثر برای  شوک ، بر حسب نیاز می توان از مایعات استفاده

 کنترل نشانه های سایکوتیک ممکن است استفاده شود.

یاز استفاده می شود . در صورت بروز احتباس ادراری ، گذاشتن رنیز برای رفع مید %5/0ازپیلوکارپین 

 ن است ضروری باشد.کسوند مم
 

   شرایط نگهداری دارو 

درجهسانتیگرادنگهداریشود.31ودردمایکمترازدارودورازنور



   نوع بسته بندی دارو 

 عددی11جعبهحاویبلیسترهای


