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 سرترالين

(Sertraline) 

 (SSRI) مهاركننده انتخابي برداشت مجدد سروتونين، ضد افسردگي :  دسته دارويي

 Zolamin: برند داروسازي امين
®

    
 (FCميلي گرمي با روكش فيلم ) 055و  05قرص هاي :  شكل دارويي

 

 دارو نحوه عملكرد 

ترانسپورتر  اين دارو بطور اختصاصي  است. سرترالين يك مهاركننده انتخابي برداشت مجدد سروتونين

كرده و باعث افزايش غلظت سروتونين در شكافهاي سيناپسي مغز مي شود كه نتيجه رسروتونين را مها

آن افزايش مقدارسروتونين در سيناپسها و تحريك تعداد بيشتري از گيرنده هاي پس سيناپسي 

       بروز بعضي عوارض جانبي مثل تهوع و استفراغ ،  كه ضمن اصالح عالئم افسردگي ، باعث استسروتونين 

 تأخير يا آسيب اورگاسم و بي قراري نيز مي شود.
 

 

  دارو  مشخصات فارماكوكينتيكي

ساعت ، غلظت پيك در خون ايجاد مي شود.  4/8تا  0/4از راه خوراكي جذب شده و پس از سرترالين 

ساعت است.  22عمر حذف پالسمايي متابوليت فعال آن ساعت و نيمه  62نيمه عمر حذف پالسمايي آن 

مصرف  ( اين دارو در خون تقريباً يك هفته پس از مصرف آن ايجاد مي شود.CSSغلظت يكنواخت )

قرصهاي اين دارو با غذا باعث كوتاه شدن زمان رسيدن به غلظت پيك و افزايش غلظت پيك مي شود. 

ادر شيرده مي شود. سرترالين متابوليسم عبور اول شديد دارد. سرترالين از جفت عبور كرده و وارد شير م

              دمتيل سرترالين -N است كه سرترالين را تبديل به شدن دمتيله -Nآن متابوليسم اصلي راه

                         از خود سرترالين است. سرترالين و كمتر آن فارماكولوژيك اثر كه مي كند )متابوليت فعال(

N -  دمتيل سرترالين در ادامه متابوليسم به متابوليت هاي ديگر تبديل مي شوند كه از ادرار و مدفوع 

     به پروتئين هاي خون متصل مي شود. كليرنس دارو در افراد مسن  %88دفع مي شوند. سرترالين 

 آهسته تر است.
 

  داروموارد مصرف 

 Major depressive disorderدرمان  -

 OCD (obsessive-compulsive disorder)درمان بيماري وسواس اجباري يا  -

 درمان بيماري پانيك )حمله حاد اضطراب و نگراني بي دليل( با يا بدون ترس از فضاي آزاد -

 )بيماري استرس پس از تروما( PTSDدرمان  -

 PMDD (premenstrual dysphoric disorder)درمان  -

 ، ترك سيگار، پيشگيري ميگرنشب ادراريدرمان  -
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   دارو مقدار و روش مصرف

ميلي گرم بصورت تك دوز)صبح ياعصر(مصرف مي شود  OCD ،05سرترالين دردرمان افسردگي ماژور و

ميلي گرم در روز افزايش داده مي شود. در درمان بيماري  655در عرض يك هفته مي تواند به  و

ميلي گرم  05ميلي گرم مصرف مي شود.پس از يك هفته دوز مي تواند به  60روزي  PTSDپانيك و 

ميلي گرم در روز يا فقط در فاز لوتئال سيكل  PMDD ،05يك بار در روز افزايش داده شود. در درمان 

ميلي گرم يك بار در  60ساله  06تا  2در بچه هاي  OCDماهانه مصرف مي شود. دوز دارو براي درمان 

ميلي گرم يك بار در روز است كه پس از يك هفته بر حسب نياز  05ساله  01تا  01و در بچه هاي  روز

، ميلي گرم در روز افزايش مي يابد. در بيماران مبتال به آسيب كبدي 655و  055به ترتيب حداكثر به 

 يش مي دهد.به دفعات كم مصرف مي شود. پيموزايد غلظت پيك سرترالين را افزا و دارو با دوز كم

 

   و مصرف با احتياط داروموارد منع مصرف 

سرترالين در افراد آلرژيك به اين دارو نبايد مصرف شود. در افراد با كبد يا كليه نارسا و در دوران 

 ممنوعحاملگي و شيردهي با احتياط مصرف مي شود. مصرف سرترالين بطور همزمان با پيموزايد 

 است.

 

 عوارض جانبي دارو 

 :دشو ايجاد است زيرممكن جانبي عوارضبعضي از  ازبيماران برخي ردبا مصرف سرترالين 

            د،ـاختالالت دي ،ر طبيعيـن غيـراه رفت سرگيجه، مور،تر اضطراب، ودگي،ـخواب آل عصبانيت، سردرد،

 يبوست، هاضمه، خشكي دهان، سوء اسهال، تهوع، ودرماتيت، خارش تعريق، قلب، برافروختگي، تپش

 ، سرفه و رينيت.sexual dysfunction نفخ، تغييرات چشايي،
 

   اثر تداخل

ندرم سروتونين مي تواند ايجاد س MAOبا مهاركننده هاي  SSRISسرترالين و بقيه مصرف همزمان  -

 تب و لرز و كوالپس قلبي عروقي( ايجاد كند. هيپررفلكسي، )هيپرترمي،

  غلظت  افزايش  باعث  كائينيدآريتمي مثل پروپافنون و فل سرترالين و داروهاي ضد نهمزما مصرف -

در صورت . كه ايزوفرم مسئول متابوليسم اين داروها است( CYP2D6)با مهار  مي شودخوني اين داروها 

لزوم مصرف همزمان اين داروها بايد همراه با كاهش دوز داروي ضد آريتمي باشد. نكته مهم ديگر اين 

صميم به قطع مصرف سرترالين باشد بايد مجدداً دوز داروي ضد آريتمي به حد مقدار بعداً تاگر است كه 

 قبلي افزايش يابد.

)مثل  نحوي با سيستم سروتونرژيك عمل مي كننده مصرف همزمان سرترالين با داروهايي كه ب -

             زوليد داروي لين ندرم سروتونين مي شود.زوليد( باعث ايجاد سلين ،St.John’s wort، تريپتان ها

 دارد(. MAOضد باكتري است كه اثر مهاركننده روي 
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 مصرف همزمان سرترالين  و وارفارين ممكن است اثر وارفارين را افزايش دهد. -

 مصرف همزمان سرترالين و سايمتيدين باعث افزايش غلظت خوني سرترالين مي شود. -

 

 در دوران حاملگي و شيردهي دارو مصرف 

در رابطه با مصرف اين با توجه به اينكه  .قراردارد  C درگروه FDA Pregnancy Categoryدر سرترالين

اين دارو بايد فقط در مواردي كه  ،مطالعات كافي و خوب كنترل شده وجود ندارد ،خانمهاي حاملهدردارو 

مقايسه پتانسيل سودمندي آن براي مادر در برابر پتانسيل خطر آن براي جنين قابل توجيه باشد مصرف 

 شود. 

 دارو بايد در دوران شيردهي با احتياط فراوان مصرف شود.اين 
  

 

  دارواين درباره نكات آموزشي 

افسردگي ها از جمله سرترالين خطر افكار خودكشي را بيشتر از دارونما افزايش مي دهند.  ضد -

 پيشگيري هاي الزم مثل دسترسي بيمار به تعداد محدود قرصها بايد انجام گيرد.

 وجود دارد.  QCافزايش فاصله خطر در صورت مصرف همزمان با پيموزايد ،  -

 سرعت جذب دارو با غذا افزايش مي يابد. -

 و در زمان معين )صبح يا عصر( مصرف شود. روزي يك بارسرترالين  -

 ، اثرات بهبودي مشاهده مي شود.مصرف سرترالين زاهفته  2تا  4 بعد از گذشت -

  رانندگي و كارهاي پر خطر اجتناب شود.در حين درمان بهتر است از  -
  

 و درمان آنبيش از حد دوز مصرف 

مورد مرگ گزارش شده است. مهمترين عالئم ايجاد شده خواب آلودگي ،  16مورد اوردوز ،  0561از 

ما و ك QTو لرزش ، تشنجات،توهمات،طوالني شدن فاصله بي قراري  ،استفراغ، تاكيكاردي، سرگيجه

در مسموميت با ضد افسردگي ها انجام شود. باز بودن  زمالبايد اقدامات كلي  درمانبراي  بوده است.

ي ، اكسيژناسيون و ونتيالسيون، كنترل ريتم قلب و نشانه هاي حياتي مهم است. ايجاد راههاي هواي

صها و استفاده از كربن استفراغ توصيه نمي شود.شستشوي معده هر چه زودتر پس از خورده شدن قر

چندان  و همودياليز forced diuresisفعال شده سودمند است. به علت باال بودن حجم توزيع دارو ، 

  سودمند نمي باشند. آنتي دوت اختصاصي براي دارو وجود ندارد.
 

 شرايط نگهداري دارو 

 نگهداري شود. درجه سانتي گراد 15دارو دور از نور و در دماي كمتر از   
 

 بندي دارو نوع بسته

 عددي 05 هايبليستر ي حاوي جعبه  


