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 پنتينباِگا

(Gabapentin) 

 ضد درد نوروپاتيك،  صرع پارشيالضد  : دسته دارويي

 ميلي گرمي 011و  011 هاي كپسول: شكل دارويي

 

 دارو نحوه عملكرد 

ن زياد بوده و براحتي از             آي گاباپنتين از لحاظ ساختار شيميايي آنالوگ گابا است كه حالليت در چرب

سد خوني مغزي عبور مي كند. اين دارو بر خالف انتظار به گيرنده گابا متصل نمي شود. محل اتصال آن 

دلتا متصل شده و  2هاي آلفا  نجا به ساب يونيتآپيش سيناپسي است كه در  N-Typeكانالهاي كلسيم 

درنالين و ماده آ، نور هاي عصبي تحريكي مثل گلوتامات لاز ورود كلسيم به داخل عصب و آزاد شدن ناق

P  لذا اثر ضد تشنجي و  و گرددجلوگيري ميantinociceptive  )ايجاد نمايد)ضد احساس درد . 
 

  گاباپنتين  مشخصات فارماكوكينتيكي

راه  ازساعت ايجاد مي شود. 0گوارش نسبتاً آهسته است و غلظت پيك در دستگاه گاباپنتين از جذب

 يزيست يفراهم، ميلي گرم در سه دوز منقسم در روز 011با مصرف د.گردجذب مي  % 01-01خوراكي

با زيستي دارو كاهش مي يابد به طوري كه  يميزان جذب و فراهم، است. با افزايش دوز دارو % 01دارو

د. جذب دارو از مي شو % 00زيستي دارو  يفراهم ميلي گرم در سه دوز منقسم در روز،  0011مصرف 

د كه اين سيستم قابل اشباع گيرقسمت اوليه روده كوچك توسط سيستم انتقال آمينواسيد انجام مي 

، دوز هاي نمي باشد. بنابراين dose proportionalزيستي دارو  يشدن است و به همين جهت فراهم

به پروتئين هاي پالسما  دارو % 0كمتر از دارد. ، ارجحيتكوچك به دفعات بيشتر براي جذب مناسب 

غلظت  % 21ليتر است. غلظت دارو در مايع مغزي نخاعي 01متصل مي شود.حجم توزيع دارو حدود

              دفع  و به صورت داروي دست نخورده از ادرار نشده. گاباپنتين در بدن متابوليزه باشد مين آخوني 

كليرنس  دارند نارسا د مسن و بيماراني كه كليهساعت است و در افرا 0 - 7د. نيمه عمر حذف دارو گرد مي

شود. گاباپنتين از جفت عبور كرده و وارد  ميج شود. ازخون توسط همودياليزخار مي كم، دارو پالسمايي

 شير مادر شيرده مي شود.
 

 موارد مصرف دارو 

بزرگساالن و به عنوان داروي كمكي در درمان حمالت پارشيال )با يا بدون جنراليزاسيون ثانويه( در  -0

 سال مبتال به اپي لپسي )صرع( 02تا  0بچه هاي 

 زوستر)زونا( كنترل نورالژي پس از عفونت هرپس -2

 ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) درمان -0

 گرفتگي و درد نوروپاتيك -4



2 

 

 مقدار و روش مصرف 

ميلي گرم  011گاباپنتين از راه خوراكي با يا بدون غذا مصرف مي شود. دوز دارو براي درمان صرع ابتدا 

 افزايش داده شود. ميلي گرم سه بار در روز  011و  011در روز است كه مي تواند به 

وبار و در ميلي گرم د 011ميلي گرم ، در روز دوم  011در روز اول ،  postherpticالژي ربراي درمان نو

                    تا 00بر حسب سن از  ارو در كودكاندميلي گرم سه بار مصرف مي شود. دوز  011روز سوم 

 تينين تعديل مي شود.راككيلوگرم در روز است. دوز دارو بر حسب كليرنس هر ميلي گرم براي  41
 

 موارد منع مصرف 

 در بيماران حساس به گاباپنتين و يا ساير اجزاء فرموالسيون 

 

 عوارض جانبي دارو 

 بيماران بعضي از عوارض جانبي زير ممكن است ايجاد شوند: برخيدر 

سرگيجه ،خواب آلودگي ،عصبانيت ،احساس خستگي ، آتاكسي ، دوبيني ، لرز ،  خارش ، تهوع ، استفراغ، 

ي، ايده خودكش در صورت ، ايجاد دماسوء هاضمه، يبوست ، اسهال ، خشك شدن دهان ، افزايش وزن ، 

 ناتواني جنسي ، ائوزينوفيلي .

 

   اثر تداخل 

ساعت فاصله  2 توصيه مي شود كه بارا كاهش ميدهند و لذا نتاسيدها جذب گاباپنتين آمصرف همزمان 

   د. گردنها استفاده آاز 

 

 در دوران حاملگي و شيردهي دارو مصرف 

قرار دارد . در دوران حاملگي بايد فقط موقعي   C، در گروه   FDA Pregnancy Categoryدرگاباپنتين 

 مصرف شود كه سودمندي آن در مقابل خطرآن  براي جنين قابل توجيه باشد. 

 با توجه به اينكه اثر دارو روي . شود مي بدن بچه شيرخوار وارد شير طريق از روز در گرم ميلي0حداكثر 

مادران شيرده بايد موقعي مصرف شود كه سودمندي آن به  طفل شيرخوار مشخص نشده ، گاباپنتين در

 ن باشد.آ وضوح بيشتر از خطرات

 

 و درمان آنبيش از حد دوز مصرف 

بيماران مسموم شده با مقدارزياد دارو، دوبيني ،خواب آلودگي ، لتارژي و اسهال مشاهده شده كه همه  در

   د.گردراحتي توسط همودياليز از خون خارج مي ه يافته اند. گاباپنتين ب آنها با درمان حمايتي بهبود
 

 

 



3 

 

 
 

  دارودرباره نكات آموزشي 

صورتي كه تصميم به كاهش دوز ، قطع درمان يا جايگزيني درمان با گاباپنتين باشد بايد به در  -0

 ريج در عرض يك هفته اقدام شود. دت

بهتر است به بيماران تحت  نمايد ، ايجاد سرگيجه وخواب آلودگي مي اين داروباتوجه به اينكه  -2

 اجتناب كنند. ستگاه ها و ماشين آالت پيچيدهدكه از كار كردن با  گردددرمان با آن توصيه 

مي توانند منجر به تصميم براي  وليسرگيجه و خواب آلودگي از عوارض عادي گاباپنتين هستند  -0

 عدم ادامه درمان باشند .

اين دارو است كه اغلب اين افراد  Abuse  ،Misuseدال بر   Postmarketingبعضي از گزارش هاي  -4

را براي تسكين عالئم قطع مصرف مواد ديگر استفاده  داشته و يا آن poly-substance abuseسابقه 

 مي كردند. 
  

 

 شرايط نگهداری دارو 

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

 بندی دارو بستهنوع 

 عددي 01ايهبليستر حاويجعبه 


