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 فنوباربيتال

(Phenobarbital) 

 ضد صرع ،خواب آور، سداتيو باربيتورات طوالني اثر، : دسته دارويي

  گرمي ميلي 511و 51 قرص: شكل دارويي

 
 دارو نحوه عملكرد 

فنوباربيتال يك باربيتورات طوالني اثر است كه باعث تضعيف سيستم عصبي مركزي مي شود. با دوزهاي 

ساعت ادامه  6دقيقه ظاهر شده و حدود  01كند. اثرش در عرض سداتيو و ضد تشنج ميمعمول، ايجاد اثر 

در ارتباط  GABAAروي گيرنده هاي  (GABAگابا )يابد. نحوه عملكرد دارو اوالً از طريق تشديد اثر  مي

اين كانالها و تشديد هيپرپالريزاسيون( و ثانياً  open با كانالهاي كلرايد )از طريق طوالني كردن زمان

كردن  تر از طريق فعال فنوباربيتالگلوتامات مي باشد. بنابراين  ازطريق كاهش دپوالريزاسيون ناشي از

 depressantباعث ايجاد اثر  AMPAومهاركردن گيرنده هاي تحريكي  GABAAگيرنده هاي مهاري

 و كاهش فعاليت حركتي مي شود. سيونا، سدآلودگي شده و منجر به خواب CNS)تضعيفي( روي 

 
 

  دارو  مشخصات فارماكوكينتيكي

ساعت حداكثر غلظت  51تا  8جذب فنوباربيتال از دستگاه گوارش سريع و تقريباً كامل است. در عرض 

د. به تمام بافتها و مايعات به سرعت منتشر مي شود. حالليت زياد دارو در چربي كندرخون ايجاد مي 

به پروتئينها متصل مي شود. در كبد توسط آنزيم  %51تا  11ن است . در خونآعامل اصلي انتشار وسيع 

                شود. راه دفع اصلي دارو كليه و تا حدودي مدفوع است.  هاي ميكروزوم كبدي متابوليزه مي

              تا 10بزرگساالن در نيمه عمرپالسمايي دارو شود. بصورت دست نخورده دفع مي %11تا 11  از ادرار

دقيقه پس از مصرف آغاز  01ساعت است. اثر دارو از راه خوراكي  581تا  61ساعت و در كودكان  558

 عبور كرده و وارد شير مادر شيرده مي شود.ساعت دوام دارد. فنوباربيتال از سد جفتي  6تا  1شده و 
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 از راه خوراكي موارد مصرف دارو 

 بعنوان سداتيو و خواب آور در درمان اضطراب و بيخوابي )در كوتاه مدت(  -5

 كلونيك و حمالت پارشيال )درطوالني مدت(–صرع تونيك درمان  -1

 كنترل اورژانس تشنجات حاد -0

روبينمي در  يپربيليادر بچه ها وجلوگيري ه (Febrile seizures) تب كنترل حمالت ناشي از -5

 نوزادان.

  

 دارومقدار و روش مصرف 

ميلي گرم در روز بصورت منقسم براي ايجاد  511تا 01 بزرگساالن راه خوراكي در دارو از دوز

ميلي گرم در روز  111تا  61موقع خواب )بعنوان خواب آور( و ميلي گرم در111تا511، داسيونس

وزن بدن هر كيلوگرم ميلي گرم براي  6تا  0صرع است. در بچه ها بعنوان ضد صرع با دوز  بعنوان ضد

 مي شود. در روز مصرف 

 

 موارد منع مصرف دارو 

 ها حساسيت به باربيتورات -5

 سابقه اعتياد به داروهاي سداتيو/ هيپنوتيك -1

    سابقه پورفيري -0

 آسيب كبدي شديد -5

 نفسبيماري تنفسي همراه با تنگي  -1

   بيماران نفروتيك -6

 

 عوارض جانبي دارو 

 فنوباربيتال در بعضي از بيماران مي تواند بعضي از عوارض زير را ايجاد كند:

 ، وس شبانهـابك، آتاكسي، ، سرگيجه، سردرد، بي قراري، خواب آلودگي، سنكوپ، هيپوتانسيونبراديكاردي

 paradoxical excitement،سيونيالتونهيپو آسيب كبدي،  ديسكرازي خوني، يبوست، تهوع، ، توهمات، 

 .واكنش هاي آلرژيك وبرونكواسپاسم 
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 اثر تداخل 

 تداخل اثر دارد و اثرات آنها را تشديد مي كند.  CNSفنوباربيتال با الكل و ساير داروهاي مضعف  -5

بالكرها، داكسي سايكلين،مترونيدازول،  -درماني وارفارين، تئوفيلين، بتافنوباربيتال ممكن است اثرات  -1

 كينيدين را كاهش دهد.و وراپاميل

 يك و كورتيكواستروئيدها را كاهش مي دهد.ئوالپرو فنوباربيتال غلظت خوني كاربامازپين ، اسيد -0

 يك اسيد غلظت خوني فنوباربيتال را افزايش مي دهد.ئوالپرو -5
 

 املگي و شيردهي مصرف در دوران ح

دارو در دوران حاملگي باعث مصرف قرار دارد . Dدرگروه  FDA Pregnancy Categoryفنوباربيتال در

 ندرم قطع مصرف در نوزاد مي شود. فنوباربيتال وارد شير مادر مي شود.آسيب به جنين و ايجاد س
 

  دارواين درباره نكات آموزشي 

 ،تولرنس و وابستگي رواني و فيزيكي مي تواند ايجاد شود.با درمان طوالني توسط اين دارو  -5

 هفته نبايد مصرف شود. 1فنوباربيتال براي درمان بيخوابي بيش از  -1

بيماران مبتالبه صرع ، قطع ناگهاني دارو مي تواند منجر به وقوع تشنجات شديد شود . درصورت  در -0

  و قطع شود. ريج كاهش يافته دلزوم دوز بايد بت

 و اسيد فوليك مصرف كند.  Dت درمان با اين دارو بايد مكمل ويتامين بيمار تح -5

 در بيماران مبتال به نارسايي كبدي و كليوي ، دوز دارو بايد كاهش پيدا كند. -1

بايد از رانندگي و انجام با اين دارو به علت ايجاد سرگيجه و خواب آلودگي ، بيمار تحت درمان  -6

 فعاليت هاي خطرناك اجتناب كند.
 

 و روش درمان آن داروبيش از حد دوز مصرف 

، ، اوليگورهاستوك ، فقدان رفلكس –، تنفس شين و تنفس CNSتضعيف  ،عالئم اوردوز با فنوباربيتال

              ، مسمومافراد ما مي باشند. براي درمان آريتمي قلبي و ك ،يوير ادم ،هيپوتانسيون ،تاكيكاردي

، فشارخون بيمار نترلك، درمان هاي عالمتي وحمايتي مثل شستشوي معده، تزريق وريدي مايعات

كنترل دماي بدن و تنفس بيمار بايد انجام شوند. دياليز باعث افزايش سرعت خروج فنوباربيتال از بدن 

 مي شود. 
 

 

 شرايط نگهداری دارو 

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

 بندی دارو نوع بسته

 عددي 51اوي بليسترهاي حجعبه 


