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 زولپيدم

(Zolpidem) 
 

  Z-Drugs  خواب آور گروه هيپنوتيك غير باربيتورات، -سداتيو:  دسته دارويي

   —: برند داروسازي امين

 (FCميلي گرمي با روكش فيلم ) 01و  5قرص :  شكل دارويي

 

 دارو نحوه عملكرد 

(  بوده و هيچگونه Z-drugs) Zوري است كه از لحاظ ساختاري متعلق به داروهاي آزولپيدم داروي خواب 

اثر ، ها ندارد. با وجود اين ساختاري با داروهاي خواب آور ديگر مثل بنزوديازپين ها و باربيتورات باهتش

د. براي بنزوديازپين ها دو نوع ناعمال مي كن BZ-GABAAكمپلكس خود را از طريق تحريك گيرنده 

( شناسايي شده كه بنزوديازپين ها بطور غير انتخابي بعنوان آگونيست به هر دو نوع BZ2,BZ1گيرنده )

  ايجاد خواب مي كند ولي تحريك گيرنده هاي  سريعاً BZ1گيرنده متصل مي شوند. تحريك گيرنده 

BZ2 تشنجي و اثرضد،  4و3خواب عميق فاز  موجب (اثرشل كنندگي عضالنيmyorelaxant) كاهش  و

شل كنندگي  عميق، اثر ضد تشنجي، سريع وبنابراين بنزوديازپين ها ضمن ايجاد خواب  .دگرد حافظه مي

           sleep initiation)مثل زولپيدم( فقط ايجاد Z-drugsدرصورتيكه  عضالني وكاهش حافظه نيز دارند،

دارند و زمان به خواب رفتن آنها  Falling asleepدر بيماراني سودمند هستند كه مشكل  مي كنند و

را ندارند. درضمن الگوي خواب طبيعي يعني طول خواب  بنزوديازپين ها طوالني است ولي اثرات ديگر

REM و non-REM گيرنده، را تغيير نمي دهند. با تحريك گيرنده هاي بنزوديازپيني GABAA  به

GABA  حساس تر شده و فركانس باز شدن كانالهاي كلرايد مجاور اين گيرنده ها افزايش يافته و با ورود

مي  فوق الذكرايجاد هيپرپالريزاسيون و نهايتاً اثرات تضعيفي باعث ، ل عصباخيونهاي كلرايد زياد به د

 د. گردن
 

  دارو  مشخصات فارماكوكينتيكي

ساعت ايجاد            6/0غلظت حداكثر دارو در عرض زولپيدم به سرعت از دستگاه گوارش جذب مي شود 

 ساعت است.   7/3تا  5/2و داراي نيمه عمر حذف كوتاه مي شود 

دفع مي شود. مصرف زولپيدم در كبد به متابوليت هاي غير فعال تبديل شده و عمدتاً از طريق كليه ها 

بنابراين براي ايجاد سريع خواب ، نبايد همراه  ، گردد غلظت حداكثر دارو در خون ميغذا باعث كاهش 

ساعت مي رسد و لذا دوز دارو  01نيمه عمر زولپيدم به ، كبد  ارسايينغذا مصرف شود . در افراد مبتال به 

ندان چزولپيدم  نتيككدر بيماران مبتال به نارسايي كليوي ، فارماكو دراين بيماران بايد كاهش داده شود.

   تغيير نمي كند. 
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   دارو موارد مصرف

 sleep initiationزولپيدم براي درمان كوتاه مدت بيخوابي در افرادي تجويز مي شود كه مشكل  قرص

 نها مشكل دارد. آخواب رفتن ه دارند يعني شروع ب
 

   دارو مقدار و روش مصرف

               خواب است . دوز برحسب فرد مي تواند كمتر باشد ميلي گرم موقع 01دوز دارو از راه خوراكي

دريافت  CNSداروهاي مضعف  افرادي كه همزمان ساير در . بيماران با نارسايي كبدي( )بعنوان مثال در

 مي كنند بايد دوز زولپيدم كاهش يابد.

 

    دارو موارد منع مصرف

. ميباشدزولپيدم در بيماران حساس به دارو و ساير مواد موجود در فرموالسيون قرص ممنوع  مصرف

 آنافيالكسي و آنژيوادم در اين افراد مشاهده شده است.

 

 عوارض جانبي دارو 

 ي از افراد بعضي از عوارض زير ممكن است ايجاد شود:برخبا مصرف زولپيدم در 

عوارض  تشنج، وهمات،ت سردرد، ،سرگيجه ،درطول روز ودگيآل خواب ؛اثرات دپرسانت مركزي شامل

 . التهاب مري يبوست، يااسهال  ، استفراغ ، تهوع؛ گوارشي مثل

  .خارش بثورات پوستي ، مثل؛ واكنش هاي آلرژيك  

 كتيك و آنژيوادم.الواكنش آنافي
 

   اثر تداخل 

          تشديد اثر تضعيفي روي سيستم عصبي مركزي  عثبا،  CNSمصرف توأم با هر داروي مضعف  -0

 .گرددمي 

 افزايش غلظت پيك زولپيدم مي شود.  موجبمصرف توأم زولپيدم و سرترالين  -2

در صورت نياز به گردد لذا ونازول باعث افزايش اثرات زولپيدم مي ككتوبا اين دارو مصرف توأم  -3

 داده شود. ، دوز زولپيدم بايد كاهشمصرف همزمان اين دو دارو

 .نمي كندزولپيدم با ديگوكسين و وارفارين تداخل اثر ايجاد  -4
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 در دوران حاملگي و شيردهي دارو مصرف 

 به ترتيب Pregnancy Category FDAدر زولپيدم هآزادكنند سريع آزادكننده وآهسته هاي فراورده
  .قراردارد C و  B درگروه

فقط در ولي  هاي حامله وجود ندارد در خانم دارو اينمطالعات كافي و خوب كنترل شده درباره مصرف 

. استصورت وجود دليل توجيه كننده براي سودمندي دارو در برابر اثرات سوء روي جنين قابل مصرف 

 د. گرددر صورت نياز بايد با احتياط مصرف  و زولپيدم وارد شير مادر شيرده مي شود
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  دارواين درباره نكات آموزشي 

      به زولپيدم   addictionو abuseباعث افزايش خطر ، سابقه وجود اعتياد به داروها و الكل در افراد  -0

 مي شود. اين افراد در صورت تجويز زولپيدم يا خواب آورهاي ديگر بايد زير نظر باشند.

)عاليم ناشي از قطع مصرف withdrawalو dependency, abuseدال بر postmarketingگزارشات  -2

 ميباشد.دارو( 

 ميلي گرم باشد. 01دوز زولپيدم در روز نبايد بيش از  -3

 قطع مصرف آن بايد تدريجي باشد. زولپيدم ،مدت طوالني  مصرف در صورت -4

 

 و درمان آنبيش از حد دوز مصرف 

گزارش شده كه با خواب  CNSتنها يا همراه با ساير مواد مضعف بصورت زولپيدم  Overdoseموارد 

بوده است. براي درمان اين افراد همراه تنفسي و حتي مرگ  ،، عوارض قلبي عروقيماآلودگي يا ك

. نشان داده شده كه و تزريق مايعات وريدي الزم استمعده  يوشاقدامات عالمتي و حمايتي و شست

بنزوديازپيني( كم مي شود و لذا براي  اثرات سداتيو زولپيدم توسط فلومازنيل )آنتاگونيست گيرنده هاي

، فشار خون بايد زير ، نبض، تنفسOverdoseاين بيماران مي تواند سودمند باشد. مثل هر موردي از 

نبايد از داروهاي  ، ز زولپيدماوردو دربايد توجه داشت كه نظر بوده و از اقدامات حمايتي استفاده شود. 

 دياليز نمي باشد.سداتيو استفاده شود. زولپيدم قابل 
 

 
 

 شرايط نگهداري دارو 

 نگهداري شود.درجه سانتي گراد  31دارو دور از نور و در دماي كمتر از   
 

 

 بندي دارو نوع بسته

 عددي 01 هايبليسترحاوي جعبه 


