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 كلوميپرامين

(Clomipramine) 

  با آمين نوع سوم TCA، ضد افسردگي سه حلقه اي  : دسته دارويي

Abnil: برند داروسازي امين
®

   

ميلي گرمي با  50و  05هاي قرصو  (FCي با روكش فيلم )گرم ميلي 52و  10هاي قرص : شكل دارويي

 (SCشكري ) روكش
 

 دارو نحوه عملكرد 

شيميایي خود در ساختار  آمين نوع سوم( با TCAداروي ضد افسردگي سه حلقه اي )یک  كلوميپرامين

            پرامين است. داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي از طریق  ایمي نالوگ كلردارآاین دارو . باشد مي

شكاف هاي سيناپسي عمل مي كنند  و سروتونين در نوراپي نفرین (reuptakeمجدد) مهار كردن برداشت

   اصالح عالئم افسردگي موجبمغز شده و باعث افزایش غلظت این آمين ها در شكاف هاي سيناپسي  كه

بيشتر از برداشت مجدد سروتونين را  جددمبرداشت  ، داروهاي ضد افسردگياین نوع . گردندمي 

پس از چند هفته ،  TCAمهار مي كنند. عالئم افسردگي توسط داروهاي )نوراپي نفرین(  نورآدرنالين

 اصالح مي شود. مصرف مداوم 
 

 

  دارو  مشخصات فارماكوكينتيكي

        د. گردآن به پروتئين ها متصل مي  % 00از راه خوراكي به سرعت جذب مي شود.  كلوميپرامين 

 ساعت است.  00ساعت و نيمه عمر حذف متابوليت آن  25نيمه عمر حذف كلوميپرامين 

 CYP3A4 ، CYP2C19و به شير مادر وارد مي شود. در كبد توسط ایزوفرم هاي  كردهاز سد جفتي عبور 

 دمتيل هيدروكسي به CYP2D6 متابوليت توسط.این گرددتبدیل مي  كلوميپرامين دمتيل به CYP1A2و

. متابوليت گردداز طریق كليه دفع مي كونژوگه  مي شود كه به صورت گلوكورونيد تبدیل كلوميپرامين

دمتيل كلوميپرامين فعال بوده و برداشت مجدد نوراپي نفرین را بيشتر از برداشت مجدد سروتونين مهار 

 . نمایدمي 

 

 داروموارد مصرف  
موجب  كه ، هنگاميOCD (Obsessive Compulsive Disease) وسواس اجباري یا دردرمان -1

 مزاحمت در فعاليت اجتماعي یا شغلي بيمار شود.

 (.Stuttering، پيشگيري از ميگرن ، لكنت یا اختالل تكلم ) PMSبيماریهاي پانيک ،  -5
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  مقدار و روش مصرف  

ميلي گرم  100ریج در دو هفته اول تا دته ميلي گرم در روز است كه ب 52بزرگساالن دوز شروع  در 

  افزایش  نيز چند هفته عرض ميلي گرم در روز در 520تا اً حداكثرضآن بع دوز مي شود.افزایش داده 

در طول روز حداقل خواهد بود. دوز  خواب آلودگيموقع خوابيدن مصرف شود ، رو شب دامي یابد. اگر 

 انتخاب مي شود.  دوز مؤثركمترین  نگهدارنده

            تدریج تا ه ميلي گرم در روز است كه در دو هفته اول ب 52شروع دوز  ،سال 10بچه هاي باالي  در

كاهش عوارض دارو معموالً جهت هر كيلوگرم افزایش داده مي شود. ميلي گرم براي  2حد تحمل تا 

 هفته است. 10مصرف مي شود. دوره درمان تا ، همراه غذا گوارشي
 

 روعوارض جانبي دا

 پرامين مراجعه شود. به منوگراف مربوط به ایمي

 

 اثر تداخل 

 پرامين مراجعه شود. به منوگراف مربوط به ایمي

 

 مصرف در دوران حاملگي و شيردهي

 .به منوگراف مربوط به ایميپرامين مراجعه شود
 

 

 نكات آموزشي درباره اين دارو 

 .پرامين مراجعه شود ایميبه منوگراف مربوط به 
 

 

 شرايط نگهداري 

 نگهداري شود.درجه سانتي گراد  20و در دماي كمتر از رطوبت  و دارو دور از نور 
 

 بندي دارو  نوع بسته

 عددي 10 هايبليسترحاوي جعبه 


