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 لوتیراستام
(Levetiracetam) 

 

 ضد تشنج ، ضد صرع )مشتق پیرولیدین(:  دسته دارويي

 : امین سازيبرند دارو
Levetiramin

®
 

  (FC) با روكش فیلم میلي گرم 0222و 522، 052رصق:  شكل دارويي

  میلي لیتر 5در  میلي گرم 522خوراكيمحلول                   
 

 نحوه عملكرد 

و پشت  نتشرمل ـناشناخته است. لوتیراستام از بروز پتانسیل های عم ین داروادقیق ضد صرع مکانیسم 

بدون اینکه روی ایجاد پتانسیل های عمل طبیعي اعصاب اثریداشته  ،هم نورون ها جلوگیری مي كندسر

وزیکولي سیناپتیک و مهار آزادسازی انتقال  2Aاین دارو سبب تحریک پروتئین باشد. گمان مي رود 

 مانع ایجاد تشنج مي گردد. به صورت انتخابیدهنده های عصبي مي شود. این دارو 

 

 مشخصات فارماكوكینتیكي 

جذب مي شود. فراهمي زیستي (99لوتیراستام پس از مصرف خوراكي به سرعت و تقریباً كامل )%

خوراكي در حالت ناشتا پس از  ه صورتبمي باشد. غلظت حداكثر آن  %022خوراكي آن )شربت و قرص(

ساعت  5/0ممکن است زمان رسیدن به حداكثر غلظت پالسمایي را به  غذایک ساعت بدست مي آید. 

ن های پالسما متصل مي شود. ئبه پروتی %02ن كمتر از آافزایش دهد. لوتیراستام و متابولیت اصلي 

در بدن انسان تحت متابولیسم گسترده قرار نمیگیرد، مسیر اصلي متابولیسم . است l/k 7.2حجم توزیع آن

دخالتي در متابولیسم P450وه استامید مي باشد. سیستم ایزوآنزیم سیتوكروم راز طریق هیدرولیز گآن 

هیچ كدام مهاركننده ایزوفرم های سایتوكروم لوتیراستام ندارد. لوتیراستام و متابولیت های اصلي آن 

P450 ،اپوكساید هیدروالز و نیزenzymesUDP glucoronidation از طریق كلیه دفع  نیستند. لوتیراستام

. نیمه عمر پالسمایي دارو (خورده از ادرار دفع مي گرددي به صورت دست نفمقدار مصر %66)مي شود. 

 ساعت مي باشد. 7در بزرگساالن حدود 

 
 موارد مصرف

 سال  4درمان کمکی صرع )تشنج( پارشیال در بزرگساالن و کودکان باالی  -

 صرع جوانان. در کلونیک ژنرالیزه ، تشنج میوکلونیک–داروی خط دوم در درمان تشنج های تونیک  -
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 و روش مصرف دارو مقدار

در صورت نیاز  .بار در روز 2خوراکی  mg 055 سال :  61پارشیال در افراد باالی درمان کمکی صرع  -

در روز  mg0555 هفته تا حداکثر مقدار مجاز  2در روز هر  mg 6555 ممکن است افزایش مقدار 

 صورت پذیرد.

   با دوز اولیه سال( :  4-61کودکان ) -
 زا ماكزیمم دوتتجویز شده و در صورت نیاز  روزانه 02 ⁄  

  
  روزانه قابل تجویز است. 62 ⁄  

 افراد مسن مانند بزرگساالن است.دوز در  -

   ا کلیرانس کراتینین باالی ـدر بزرگساالن ب :اختالالت کلیویدر بیماران با تنظیم دوز  -
   ⁄ 02 ،

  با كلیرانس كراتینین ساعت ،  00ر ـرم هـمیلي گ 0522تا  522دوز
تا  522دوز  ،52تا  02 ⁄   

  كراتینین با كلیرانس ساعت ،  00میلي گرم هر  0222
میلي گرم  752تا  052دوز  ،02تا  52 ⁄   

  ساعت و با كلیرانس كراتینین كمتر از  00هر 
ساعت  00میلي گرم هر  522تا  052دوز   02 ⁄   

تا  0222توصیه مي شود. در بیماران مبتال به مراحل پایاني بیماری كلیوی كه دیالیز مي شوند ، دوز 

 میلي گرم بعد از دیالیز توصیه مي شود.  052تا  522ساعت و  02میلي گرم هر  522

 در روز می باشد. میلی گرم 0555 بزرگساالن سالمحداکثر دوز معمول مصرف در 

 

 موارد منع مصرف

 این دارو نباید مصرف شود. ،سابقه حساسیت به دارو یا سایر اجزای آن در صورت  -

تجویز دارو در بیماران با نارسایی کبدی شدید و نیز در بیماران با اختالالت کلیوی و یا تحت دیالیز  -

 باید با احتیاط و تعدیل دوز صورت گیرد.

 
 

 عوارض جانبي 

خفیف تا متوسط می باشد. برخی عوارض مانند گیجی ، خواب آلودگی و  این دارو معموالً  عوارض -

هفته ابتدایی مصرف این دارو و یا هنگام افزایش دوز مصرفی  4احساس ضعف و خستگی ، معموالً در 

 .ی یابندمبروز می یابند و خود به خود نیز با  گذشت زمان کاهش 

 عوارض با شیوع کم : -

و عدم هماهنگی عضالت ، دوبینی ، عفونت )تب ، لرز، سرفه، خشونت صدا، درد بدن ، ادرار سخت  -

رفتاری و خلقی ) پریشانی ، عصبانیت ، افسردگی ، بی عالقگی ، زوال شخصیت ، ، تغییرات ( دردناک

،  بریزش بینیآعدم پایداری عاطفی، احساس خشم ، اضطراب، فراموشی( ، سینوزیت )تب ، خارش و 

 سردرد، اختالالت تنفسی(
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 :عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراقبت پزشکی دارند
 

 عوارض با شیوع ناشناخته : -

تب، ادرار لکوپنی ) کاهش لکوسیت ها ، مدفوع سیاه و قیر مانند ، درد قفسه سینه ، لرز ، سرفه،  -

سخت و دردناک، تنفس کوتاه( ، نوتروپنی ، )کاهش نوتروفیل خون( ، پانکراتیت )نفخ ، لرز، یبوست ، 

استفراغ، پوست و چشم های زرد( ، ادرار سیاه ، تپش قلب ، تب ، سوءهاضمه ، کاهش اشتها ، تهوع ، 

مبوسیتوپنی )مدفوع تیره ، پان سیتوپنی )تب باال، زخم یا نقاط سفید روی لبها یا در دهان( ، ترو

 خونریزی غیر معمول ، نقاط قرمز کوچک روی پوست(خونریزی لثه، خون در ادرار و مدفوع ، 

 :عوارضی که در صورت تداوم و یا بدتر شدن نیاز به مراقبت پزشکی دارند -

 عوارض با شیوع باال -

گردن ، مشکل در  ضعف و ناتوانی جسمی ، سرگیجه ، سردرد، فارنژیت )تورم و حساس شدن غدد -

 بلع ، تغییرات صدا، تب( ، خواب آلودگی .

 عوارض با شیوع کم -

 کاهش اشتها ، کاهش وزن ، سرفه زیاد ، گزگز اندام ها ، رینیت ، آلوپشیا، ریزش و نازک شدن مو  -
 

  تداخل اثر

، ینپ، کاربامازند فنی توئینو تشنج مانرع ـد صـر داروهای ضـن دارو و سایـداخل مهمی بین ایـت -

 اپنتین و پریمیدون دیده نشده است.ب، الموتریژین، گا، فنوباربیتالیک اسیدئوالپرو

سبب افزایش غلظت خونی متوتروکسات تجویز همزمان این دارو با داروی متوتروکسات ممکن است  -

متوتروکسات باید به دقت دارو میزان غلظت خونی دو بنابراین در صورت مصرف همزمان این  ،شود 

 کنترل شود.

               نتی هیستامین ها ، بنزودیازپین ها ، اوپیوئیدها، ضد افسردگی هایآمصرف همزمان این دارو با  -

 در بیمار گردد. آرام بخشیحلقه ای ، ممکن است سبب تشدید اثر  0

 تداخل اثبات شده ای بین لوتیراستام و الکل گزارش نشده است. -

تحت تاثیر غذا نمی باشد اما سرعت جذب آن ممکن است همراه با غذا کمی  میزان جذب این دارو -

 کاهش یابد.

 تداخالت آزمایشگاهی : -

 این دارو می تواند سبب کاهش کمی در مقادیر تست های زیر شود. -

 ، تعداد گلبولهای قرمز و سفید.ها تعداد نوتروفیل  ،هماتوکریت ، هموگلوبین  -
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 و شیر دهي  مصرف دارو در دوران حاملگي

در  FDA Pregnancy Gategoryدر  در انسان وجود ندارد. لوتیراستام شده ای مطالعات کافی و کنترل

 می باشد. منوعمدوران حاملگی و شیردهی  و درراد اینقرار دارد.مصرف  Cگروه 

 

 اين دارونكات آموزشي درباره 

 نگهدارنده ها ،غذاها،رنگ های خوراکی سابقه حساسیت به این دارو یا سایر داروها،توجه به هرگونه  -

هنگام  بنابراین، خواب آلودگی یا کاهش سطح هوشیاری شود. این دارو ممکن است سبب گیجی -

سایر فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری دارند ، احتیاط الزم را به عمل یا رانندگی ، کار با دستگاهها و 

 آورید.

مجدد صرع و یا افزایش فعالیت آن شود بنابراین بدون نظر و قطع مصرف دارو ممکن است باعث بروز  -

 تجویز پزشک از قطع مصرف دارو خودداری نمائید.

 دارو نباید به صورت ناگهانی قطع شود و جهت کاهش تدریجی دوز دارو با پزشک مشورت نمائید. -

به پزشک در طول مصرف این دارو جهت بررسی میزان پیشرفت درمان به صورت دوره ای و منظم  -

 راجعه نمائید.م

تغییرات خلقی و رفتاری مانند  ،عالئم عوارض ناخواسته به ویژه ناهماهنگی عضالت ، دوبینی، عفونت -

بی قراری و پریشانی ، فراموشی ، اضطراب ، بی عالقگی ، افسردگی ، تغییرات احساسی ، خصومت و 

 عصبانیت، افکار خودکشی و سینوزیت را به دقت کنترل نمائید.

 دوز درمانی را به دقت مصرف نموده و از افزایش یا کاهش آن بدون مشورت با پزشک خودداری کنید. -

با پزشک خود مشورت  ،سعی شود هیچ دوزی فراموش نشود ، در صورت فراموش کردن یک دوز  -

 از مصرف دوز دو برابر دارو جهت جبران دوز فراموش شده خودداری کنید. نمائید.

اختالل عملکرد کلیوی یا کبدی و یا ابتال به هر نوع بیماری دیگر به پزشک خود  در صورت ابتال به -

 اطالع دهید.

 رت مصرف هر نوع داروی دیگر به پزشک خود اطالع دهید.صودر  -

 قرص باید به طور کامل بلعیده شود و از شکستن و یا خرد کردن آن خودداری نمائید. -

 سال به اثبات نرسیده است. 4بی خطری و اثر بخشی دارو در کودکان زیر  -

 این دارو ممکن است همراه یا بدون غذا مصرف شود. -
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 مصرف دوز بیش از حد دارو و درمان آن 

 در صورت مصرف اتفاقي دوز بیش از حد دارو ، بیمار سریعاً به مراكز ویژه درماني منتقل شود.

 احساس خواب آلودگيبالیني گزارش شده با این دارو بسیار كم است. مهمترین عارضه   overdoseتجربه

 بوده است.

سایر عوارض با شیوع ناشناخته شامل پرخاشگری و تهاجم ، عصبانیت ، كما ، دپرسیون تنفسي )لب ها ، 

            ، (، كوتاهي تنفس، كند و كم عمق، سریع، تنفس سخت و نامنظمپوست و ناخن آبي یا رنگ پریده

 بي خوابي و سرگیجه

 دوت اختصاصي برای اوردوز لوتیراستام وجود ندارد.: آنتي درمان 

، در صورت هوشیار بودن بیمار باید القای استفراغ یا الواژ معدی انجام شود، جهت برای كاهش جذب

، همودیالیز استاندارد به ویژه در افراد با شرایط بالیني خاص و یا افراد با اختالالت كلیوی افزایش دفع نیز

ساعت از بدن خارج مي گردد. عالئم حیاتي و  2دارو طي  %52این وسیله حدود  . بهتوصیه مي شود

 شرایط بالیني بیمار باید به دقت كنترل شود.

 

 شرايط نگهداري دارو 

درجه سانتیگراد و دور از دسترس كودكان نگهداری  02ها دور از نور و رطوبت و در دمای كمتر از رص ق

 شود.

درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگي محافظت  02خوراكي دور از نور و در دمای كمتر از محلول 

 شود.

 

 نوع بسته بندي دارو 

 عدد قرص 52محتوی الكون ف

 میلي لیتر محلول خوراكي 002 اویحشیشه 


