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 نورتريپتيلين

(Nortriptyline) 

   با آمين نوع دوم  (TCA) ضد افسردگي سه حلقه اي:  دسته دارويي

 (FCميلي گرمي با روكش فيلم ) 52و  01قرص :  شكل دارويي

 

 دارو نحوه عملكرد 

ت. سنورتريپتيلين يك داروي ضد افسردگي سه حلقه اي با آمين نوع دوم درساختار شيميايي خود ا

( نوراپي نفرين و سروتونين Uptake1)مجدد برداشت  ضد افسردگي سه حلقه اي از طريق مهار داروهاي

 مغزها در شكاف هاي سيناپسي  عمل مي كنند كه باعث افزايش غلظت اين آمين در شكاف سيناپسي

 شده و در نتيجه باعث اصالح عالئم افسردگي مي شوند. داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي كه در

خيلي بيشتر  )مثل نورتريپتيلين( برداشت مجدد نورآدرنالين را آمين نوع دوم دارند يميايي خودساختار ش

 active transportيك  ،پيش سيناپسي آمين ها به پايانه هاي كنند. برداشت مجدد مي سروتونين مهار از

 ه مي دهد.در شكاف سيناپسي خاتم exocytotic ريليز نبالدهاي آزاد شده ب است كه به فعاليت آمين
 

  دارو  مشخصات فارماكوكينتيكي

داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي از جمله نورتريپتيلين پس از مصرف خوراكي به سرعت جذب          

است. حجم توزيع  االبداروها حالليت در چربي باال دارند و لذا حجم توزيع آنها  اينمي شوند. 

ساعت پس از مصرف از راه خوراكي غلظت  4تا  5كيلوگرم است. ليتر براي هر  22تا  52نورتريپتيلين 

است. نورتريپتيلين  %41حدود متابوليسم عبور اول براي نورتريپتيلين رسد. به پيك مي نورتريپتيلين

اسيد گلوكورونيك  هيدروكسيله شده و تبديل به متابوليت غيرفعال مي شود كه با CYP2D6توسط 

ساعت است. اين دارو از  01درار دفع مي شود. نيمه عمر حذف نورتريپتيلين گه شده و از طريق اكونژو

 سد جفتي گذشته و به شير مادر شيرده وارد مي شود. 
 

 داروموارد مصرف 

 .(دروني) وژنتسكين عالئم افسردگي آند -0

 درمان بيماريهاي پانيك و افسردگي قبل از پريود ماهانه -5
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 دارو مقدار و روش مصرف 

بار در روز است. دوز بيشتر  4يا 0ميلي گرم52نورتريپتيلين دردرمان افسردگي ماژور دربزرگساالن دوز 

سال توصيه نمي شود.  05ميلي گرم در روز توصيه نمي شود. مصرف اين دارو در بچه هاي زير  021از 

           درمان حمالت پانيك  در ميلي گرم در روز است. 21تا  01سال به باال دوز دارو05در بچه هاي 

       ميلي گرم در روز مصرف   052تا  21ميلي گرم در روز  و در افسرگي قبل ازپريود ماهانه 52تا  52

 شود. مي
 

    دارو موارد منع مصرف

 TCASدر افراد حساس به  -0

  MAOمصرف همزمان با مهار كننده هاي  -5

 در افرادي كه به تازگي سكته قلبي كرده باشند -0

مصرف اين دارو در دوران حاملگي ايجاد ناهنجاري هاي مادرزادي قلبي  : با حاملگي و شيردهي -4

 عروقي و دست و پا گزارش شده است. در دوران شيردهي توصيه نمي شود. 

 قراردارد.    Dدر گروه  FDA Pregnancy Categoryنورتريپتيلين در 

  

 جانبي دارو  اثرات 

 رامين مراجعه شود.پ يبه منوگراف مربوط به ايم
 

   اثر تداخل 

 پرامين مراجعه شود. به منوگراف مربوط به ايمي
 

  دارواين درباره نكات آموزشي 

 به منوگراف مربوط به ايميپرامين مراجعه شود.
 

 شرايط نگهداری دارو 

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

 بندی دارو نوع بسته

 عددي 01 هايبليسترحاوي جعبه  


