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 گابالينپر

(Pregabalin) 

 ضد درد نوروپاتيك،  صرع پارشيالضد  : دسته دارويي

 Pregasol: برند داروسازي امين
®

    

 ميلي گرمي 255 و 005، 055 ، 50 ، 05 هاي كپسول: شكل دارويي
 

 دارو نحوه عملكرد 

             لـده گابا متصـه گيرنـب رخالف انتظارـب ولـي است. گابا آنالوگ شيميايي اختارـس اظـلح از پرگابالين

 كهكانالهاي كلسيم پيش سيناپسي است  دردلتا  2 ساب يونيت آلفا،  اتصال اين دارو محل نمي شود.

 سرتاسر سيستم عصبي مركزي و محيطي وجود دارند.  در بوده و voltage dependent كانالهاي

مهار ورود  با.اين داروها ميل به اتصال گاباپنتين است برابر 6 ،جايگاه اين به دارو اين اتصال به ميل

 و  Substance P ، ناقل هاي عصبي مثل گلوتامات شدن آزاد كاهش به منجر عصب داخل كلسيم به

CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) د. كاهش ريليز ناقل هاي عصبي در نخاع و مغز نمي شو

ضد  اثرضد تشنجي ، شده و غيرطبيعي Synchronization و Neuronal Hyperexcitabilityباعث كاهش

 د.گردايجاد مي  دردي و ضد اضطرابي
 

 

 

 دارو مشخصات فارماكوكينتيكي

يك ساعت  رضـع در )بر عكس گاباپنتين(. به سرعت جذب شده و نيست پذير اشباع پرگابالين جذب

 زياد افزايش دوز،است و غلظت پيك متناسب با  %05پيك ايجاد مي شود. بهره دهي بدني دارو غلظت

                 به  متابوليسم كبدي ندارد و پرگابالينساعت است.  5/6تا  0/0نيمه عمر حذف دارو  مي شود.

د. گرد داروي جذب شده بدون تغيير از ادرار دفع مي %08 .پروتئين هاي پالسما متصل نمي شود

ا             ت 05تينينابا كليرنس كر در بيماران را بايد دارو دوز اي ناسالم كم است وهكليه  از كليرنس دارو

 خارج ساعت توسط همودياليز ازخون4درعرض  پرگابالين %05 كاهش داد. %05، دقيقه در ميلي ليتر 65

مادر شيرده مي شود.  از جفت عبور كرده و وارد شير وارد مايع مغزي نخاعي شده و پرگابالين شود. مي

نمي دهد ولي رسيدن به غلظت پيك پالسمايي را  جذب دارو را تحت تأثير قراروجود غذا در معده ميزان 

 مي رساند. ساعت 0 به
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 موارد مصرف دارو 

 كنترل درد حاد همراه نوروپاتي محيطي ديابتي -0

 كنترل نورالژي پس از عفونت هرپسي  -2

( و كنترل Add-On therapyبه حمالت پارشيال ) درمان كمكي براي بيماران بزرگسال مبتال -0

 حمالت پارشيال صعب العالج به صورت منوتراپي 

 كنترل فيبروميالژي -4

 (unlabeled useدرمان بيماري اضطرابي ) -0

 

 دارومقدار و روش مصرف  

دوز منقسم مصرف مي شود.  0 يا 2در روز است كه درميلي گرم  655تا005دردرمان صرع پرگابالين دوز

 روز مصرف مي شود. در سه بارميلي گرم 055نوروپاتيك درمان درد در

و اين  گردددر روز مصرف مي  بار 0ميلي گرم 055تا  05پسيعفونت هرپس از براي درمان درد عصبي 

 در روز افزايش يابد . ميلي گرم  655دوز مي تواند تا حداكثر

دو بار در ميلي گرم  005ميلي گرم دو بار در روز و پس از يك هفته  50براي فيبروميالژي در ابتدا دوز 

 روز پيشنهاد شده است.
 

 موارد منع مصرف 

و دوران شيردهي  دارواجزاء موجود درفرموالسيون  ساير افراد آلرژيك به دارو يا در پرگابالينمصرف 

 ممنوع است.
 

 عوارض جانبي دارو 

افزايش  اري ديد،ت ادم، خشكي دهان، سرگيجه، پرگابالينبراي  شده گزارش جانبي عوارض بيشترين

 خواب آلودگي ، افكار غير طبيعي و درد عضالني و مفصلي مي باشند. ،وزن

 

 اثر تداخل 

لورازپام و ساير داروهاي دپرسانت سيستم عصبي مركزي  ،اوكسي كودون، مصرف همزمان آن با الكل -0

 را افزايش مي دهد. اسيوندسخطر 

بيشتر  را پرگابالينتوسط وزن بيمار افزايش گليتازون،روزي پيوگليتازون و با پرگابالين همزمان مصرف -2

 مي كند.

 .ي ندارداين دارو با بسياري از داروهاي ديگر تداخل اثر 
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 مصرف در دوران حاملگي و شيردهي 

 شده كنترل خوب مطالعات كافي و . دارد قرار C گروه در ، FDA Pregnancy Categoryدر پرگابالين

صورت قابل توجيه بودن  مصرف اين دارو در دوران حاملگي فقط درو  درخانم هاي حامله وجود ندارد

 .خواهد بودسودمندي آن در برابر خطر دارو براي جنين 

در ارتباط با مصرف اين دارو در مادران شيرده ، قطع شيردهي يا قطع مصرف دارو بستگي به اهميت  

 كه در مادران شيرده از اين دارو استفاده نشود. ر استبهتدارو براي مادر دارد. مصرف 

 
  

  دارودرباره نكات آموزشي 

             اسهال ايجاد  سردرد و تهوع، ،از بيماران بيخوابي دربعضي ناگهاني مصرف دارو، قطع درصورت -0

 در عرض حداقل يك هفته توصيه شده است. پرگابالينقطع تدريجي   مي شود.

 تينين كيناز ، قطع شود.اميوپاتي يا افزايش مقدار كردر صورت بروز  پرگابالينمصرف  -2

 ثابت نشده است. ودكانكدر  ابالينپرگسالمتي و كارايي  -0

 با مصرف اين دارو خطر خودكشي افزايش مي يابد. -4

 .كاهش مي يابدجذب دارو با غذاي چرب  -0

 .نمايددر مردها ممكن است ايجاد ناباروري  -6

 

 درمان آنروش و بيش از حد دوز مصرف 

 همان عوارض جانبي ايجاد شده درحين درمان مي باشد.  ز اين دارو،ا Overdose عالئم ايجاد شده با

مانده در دستگاه  يدارو وجود ندارد.مقداري از دارو Overdoseاختصاصي براي  نتي دوت )پادزهر(آ

عمومي شامل زير .درمان حمايتي ساختايجاد استفراغ يا شستشوي معده خارج  مي توان باگوارش را 

 دارو از خون گرفته مي شود.  % 05، ساعت همودياليز 4. با استهاي حياتي  نشانه نظرداشتن

 

 شرايط نگهداري دارو 

 نگهداري شود.درجه سانتي گراد  05دارو دور از نور و در دماي كمتر از 
 

 بندي دارو نوع بسته

  عددي 05 هايبليسترحاوي جعبه 


