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 زالپلون
(Zaleplon) 

 

  آرامبخش ،خواب آور:  دسته دارويي

Amirest:امين سازيبرند دارو
 ®

         

 (FC)  ميلي گرمي با روکش فيلم  01و  5 کپسول:  شكل دارويي
 

 نحوه عملكرد 

( Pyrazolopyrimidineبنزودیازپيني از گـروه پيرازولوپيریميدین )یـک داروی خواب آور غيـر  زالپلون

با اینکه ساختار این دارو غير مشابه با بنزودیازپين ها ، باربيتورات ها و سایر عوامل خواب آور  .مي باشد

            ( GABA-BZ) بنزودیازپين –اسيد گامابوتيریک ایه دهرنگي هب الاتص ریقط از آن لعم مکانيسـم ،ستا

 مي باشد.

این دارو با اثر بر کانال کلراید و از طریق افزایش هدایت کلر سبب تشدید اثر مهاری گابا در مغز مي شود. 

واقع در ساب یونيت آلفای کمپلکس گابای مغزی متصل  0 -زالپلون به طور انتخابي به گيرند های امگا 

، که مسئول تنظيم ادراک 2 –مي گردد. این دارو برگيرنده امگا  مي شود و سبب ایجاد اثر آرامبخشي

حافظه و عملکرد حرکتي مي باشد اثری ندارد، همچنين زالپلون دارای اثرات اختصاصي ضد تشنج نيز 

 نمي باشد.
 

 مشخصات فارماكوكينتيكي 

مي باشد. چرا که  % 01زالپلون از راه خوراکي به سرعت و کامل جذب شده و فراهمي زیستي آن تقریباً

مي شود و  ساعت ایجاد 0 از پس آن پالسمایي غلظت حداکثر دارد. وسيعي کبدی اوليه عبور متابوليسم

به پروتئين  % 01خير درجذب دارو شود. در خون به طور متوسطتأمي تواند موجب وجود غذا در معده 

های زالپلون و گلوکورونيدهای آن و  دارو به صورت متابوليت % 10حدود های پالسما متصل مي شود. 

دارو نيز از طریق مدفوع دفع مي  %01 آن به صورت دست نخورده از ادرار دفع مي شود. %0کمتر از 

ساعت مي باشد. این دارو به طور وسيع  0م حدود های سال با کليهشود. نيمه عمر حذف زالپلون در فرد 

متابوليزه مي شود. همه متابوليت های آن غير  CYP3A4به وسيله آلدهيداکسيداز و کمتر توسط عمدتاً 

 د. گردفعال هستند. این دارو در شير مادر توزیع مي 
 

  موارد مصرف

به که در در درمان کوتاه مدت بیخوابی در بزرگساالن استفاده می شود. این دارو در افرادی  زالپلون -

ن و کاهش آ، الگوی مؤثر می باشد و تأثیری در افزایش طول مدت خواب مشکل دارند خواب رفتن

شروع اثر سریع و طول مدت اثر  دارای در طول خواب شبانه ندارد. این داروتعداد دفعات بیداری 

 . می باشدکوتاه 
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   مقدار و روش مصرف دارو

 سال به اثبات نرسیده است.  81دوز معمول در کودکان : بی خطری و اثر بخشی دارو در افراد زیر 

میلی گرم در هنگام خواب می باشد. اگر چه گاهی  81دوز معمول افراد بزرگسال : دوز معمول آن 

 رم هم در صورت نیاز افزایش می یابد. میلی گ 01تا 

میلی گرم در  5، دوز دارو در افراد ناتوان و بیماران با اختالالت عملکرد کبدی یا افراد با وزن پائین

 هنگام خواب می باشد و در صورت نیاز و صالحدید پزشک تنظیم دوز انجام می شود.

دوز معمول در افراد مسن : در این افراد به دلیل افزایش ریسک بروز عوارض جانبی در سیستم 

و در صورت نیاز و صالحدید  بودهمیلی گرم دارو در هنگام خواب  5شروع درمان با  ،عصبی مرکزی

 پزشک تنظیم دوز انجام می شود .

  میلی گرم در روز می باشد و دوزهای  01فراد بزرگسال سالم تا ابیشترین دوز قابل تجویز در

 میلی گرم در روز توصیه نمی شود.  81باالتر توصیه نمی شود. در افراد مسن دوزهای باالتر از 
 

 موارد منع مصرف دارو 

 در صورت حساسیت به زالپلون یا سایر ترکیبات  -

 شود. و کلیوی این دارو نباید استفاده   در صورت ابتال به اختالالت شدید عملکرد کبدی -

 در زنان باردار و شیرده این دارو نباید مصرف شود. -

 سال نباید مصرف شود. 81تر از ماین دارو در افراد ک -
 

 :در صورت صالحدید پزشک استفاده شود ودر موارد زیر دارو باید با احتیاط 
 

 در بیماران با اختالالت خفیف تا متوسط کبدی  -

 ابتال به مشکالت تنفسی از قبیل دپرسیون تنفسی و یا آپنه در خواب در صورت -

 درصورت ابتال به بیماری میاستنی گراویس -

 در صورت اعتیاد به الکل و مواد مخدر -

در صورت ابتال به هرگونه بیماری روانی مانند افسردگی بدلیل افزایش ریسک اوردوز عمدی و  -

 تمایل به خودکشی در این بیماران 

 رت ابتال به سایر بیماریها و مصرف هر داروی دیگرصو در -
  

  عوارض جانبي 

 :نیاز به مراقبت پزشکی دارده در صورت بروز کعوارضی * 

 عوارض با شیوع کم : 

ات مبینایی و دوبینی ، اضطراب ، تغییر شخصیت و اغتشاش شعور ، خونریزی از بینی ، توه تاختالال

 بینایی و شنیداری.

 صورت تداوم و یا بدتر شدن نیازمند به مراقبت پزشکی می باشند.عوارضی که در 
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 عوارض با شیوع باال:

 سرگیجه ، سردرد ، خواب آلودگی ، تهوع ، درد عضالت ، سوء هاضمه و اسهال

 : کم شیوععوارض با 

،  تحمهلی ، ورم مـت تنفسالت و مشکـرونشیـف ، بـل ، ضعـاصـی و درد مفـوشی، سفتـرامـدرد شکم، ف

خشکی دهان ، درد قاعدگی ، دپرسیون سیستم عصبی و افسردگی ، میگرن ، مورمور شدن و یبوست، 

 سوزش بدن ، ترمور و لرزش ، کاهش اشتها ، حساسیت به نور ، افزایش تعریق.
 

 تداخل اثر 

           این دارو با الکل و یا سایر داروهای سرکوب کننده سیستم عصبی مرکزی مانند مصرف همزمان 

تشدید عوارض  و سیستم عصبی سرکوب عملکرد افزایش سبب تیوریدازین ،پرامین ایمی ،دیفن هیدرامین

 حرکتی ، افسردگی و غیره می شود. یی عصبی آ، کارن مانند کاهش سطح هوشیاریآجانبی ناشی از 

لذا استفاده همزمان از  متابولیزه می شود CYP3A4ابتدا توسط آلدهیداکسیداز و سپس و این دار -

 دین می تواند باعث افزایش غلظت خونی زالپلون شود.ینزیم ها مانند سایمتآداروهای مهارکننده این 

فنی تونین ،  ، فنوباربیتال کاربامازپین بویژه CYP450کبدی کننده آنزیم القا هایودار تجویز همزمان با -

 ریفامپین می تواند سبب کاهش غلظت پالسمایی زالپلون شود. و

 

 مصرف دارو در دوران حاملگي و شير دهي

 مطالعات کامل و کنترل شده ای در زنان باردار موجود نمی باشد. 

توصیه ن در زنان باردار آبنابراین مصرف دارد.  قرار C در گروه   FDA pregnancy category این دارو در

 نمی شود.

 ن در این دوران توصیه نمی شود.آشیردهی : این دارو در شیر مادر ترشح می گردد و مصرف 

 

   اين دارونكات آموزشي درباره 

مشکالت روانی و سایر بیماریهای  در صورت ابتال به اختالالت کبدی و کلیوی ، سوء مصرف الکل ، -

بیماریهای تنفسی مصرف دارو باید با احتیاط بیشتری سیستم عصبی مرکزی و نیز در صورت ابتال به 

 صورت پذیرد.

داروهای  ودین ی، سایمت، سایر داروهای سرکوب کننده سیستم عصبی مرکزیدر صورت مصرف الکل -

 به پزشک خود اطالع دهید. CYP450کننده آنزیم  القا

                 ل و ـاد تحمـزایش احتمال ایجـه دلیل افـزشک ، بـز پـویـدون تجـرف دارو بـزایش میزان مصـاز اف -

 واکنش های ناشی از ترک خودداری نمائید.

 ماده باشید.آمصرف دارو ، جهت رفتن به رختخواب  مشروع اثر سریع زالپلون ، هنگا به دلیل  -

 برابر کردن دوز بعدی خودداری نمائید. در صورت فراموشی یک دوز ، از دو -



4 
 

  رگیجه ، خواب آلودگی شدید،ـالت، سـی عضـاهماهنگـی و نـرکتـاختالالت حده ـاهـورت مشـدر ص -

اختالالت بینایی یا تغییر در رفتار یا تفکرات ، خونریزی از بینی به ویژه در افراد مسن به پزشک خود 

 اطالع دهید.

است جهت از شروع دارو ، به پزشک خود مراجعه نمائید. ممکن بعد هفته  0تا  8جهت قطع درمان ،  -

 عالئم سندرم ترک )قطع دارو( ، کاهش تدریجی دوز دارو ضروری باشد. زاجتناب ا

روز (  81تا  7نها برای یک مدت زمان کوتاه ) تور و آرامبخش باید آبه طور معمول داروهای خواب  -

اران برای یک دوره زمانی طوالنی تر نیاز باشد ، بیم ااستفاده شوند ، در صورتی که مصرف این داروه

 باید از نظر ابتال به سایر بیماری ها دوباره ارزیابی شوند.

لی که نیاز به سایاین دارو ممکن است سبب خواب آلودگی در طول روز شود ، از رانندگی یا کار با و -

 هوشیاری کامل دارد ، خودداری شود. 

 در صورت راه رفتن هنگام خواب به پزشک خود اطالع دهید. -
 

  مصرف دوز بيش از حد دارو و درمان آن 

 بيمار را در اسرع وقت به مرکز کنترل مسموميت ها منتقل نمائيد. -

عالئم باليني ناشي از مصرف دوز بيش از حد دارو شامل ضعف و ناهماهنگي شدید عضالني ، کما ،   -

               وت( ،ـي و رخـالـحي ـب)ارژی ـون عضالت ، لتـکاهش تون و غش ، ـاهش فشار خـد، کـدیـرگيجه شـس

 مي باشد. اختالالت رواني ، مشکالت و سختي تنفس

شارکول به صورت خوراکي در  همچنين .تدرمان مسموميت ناشي از این دارو حمایتي اسبخشي از 

مي شود.  کودکان تجویزدر  mg/kg 0 بالغين یا  در دارو گرم ميلي 51 از از خوردن بيش ساعت بعد 0 فاصله

 مایعات داخل وریدی نيز مي بایستي تجویز گردد.

 فلومازنيل در دپرسيون شدید سيستم عصبي مرکزی ممکن است در نظر گرفته شود.  -

 شرایط تنفسي مرکزی بيمار باید به دقت کنترل گردد.  -
 

   شرايط نگهداري دارو 

 درجه سانتیگراد نگهداری شود. 01دارو دور از نور و در دمای کمتر از 
 

   نوع بسته بندي دارو 

  عددی 81حاوی بلیستر عبه ج


