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 بي پريدين
(Biperiden) 

 

 وننسضد پاركي ،كولينرژيك آنتي:  دسته دارويي

  —  : امين سازيبرند دارو

 ميلي گرمي  2قرص  : شكل دارويي
 

 نحوه عملكرد 

بي پريدين با انسداد گيرنده هاي سيستم كولينرژيك مركزي به برقراري تعادل فعاليت سيستم هاي 

و رفع  پاركينسونكند. اين دارو براي بهبود كولينرژيك و دوپامينرژيك در عقده هاي بازال كمك مي 

پريدين سبب  گيرد. بي مربوط به داروهاي ضد روان پريشي مورد استفاده قرار مي عوارض خارج هرمي

عضالني نيز مي گردد. همچنين اين دارو ممكن است اثر مختصري بر كاهش تعريق و كاهش انقباضات 

عروقي و تنفسي نيز داشته باشد. داروهاي آنتي موسكاريني ممكن است لرزش و سختي  -سيستم قلبي

 دارند.د ، اما بر روي كندي حركات اثر كمي نعضالني ناشي از پاركينسون را بهبود بخش
 

 مشخصات فارماكوكينتيكي 

ن آ بي پريدين به صورت خوراكي به خوبي از دستگاه گوارش جذب مي شود. حداكثر غلظت پالسمايي

به پروتئين هاي پالسما متصل مي شود. مدت اثر  % 06. در خون گرددساعت ايجاد مي  5/1تا 1پس از 

ساعت مي باشد. اين دارو در كبد متابوليزه  22تا  11ساعت بوده و نيمه عمر آن  0 -12دارو در بدن 

  .گردد  مين از ادرار دفع آ شده و به صورت داروي بدون تغيير و متابوليت هاي
 

 

  موارد مصرف

پاركينسون مانند ايديوپاتيك، پاركينسون  انواع همه در كمكي درمان عنوان به  )  پاركينسون بيماري -

 استفاده مي شود(. واسكلروتيكيآرتر و نيزبعد از آنسفاليت 

اختالالت اكسترا پيراميدال )خارج هرمي( ناشي از مصرف داروهايي مانند كلروپرومازين،  -

 فلوفنازين و پرفنازين .
 

   مقدار و روش مصرف دارو

 ونسپاركين -

 بار در روز  4يا  3ميلي گرم  2بزرگساالن : از راه خوراكي 

 اختالالت اكستراپيراميدال -

 بار در روز  3يا  2ميلي گرم  2بزرگساالن : از راه خوراكي 

 به اثبات نرسيده است. كودكاندارو در اين :  بي خطري و اثر بخشي  كودكان
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افراد مسن :  دوز دارو در اين افراد مانند بزرگساالن مي باشد ولي افراد مسن نسبت به اثرات دارو  -

 حساس تر مي باشند.

 ميلي گرم در روز مي باشد. 61تجويز در بزرگساالن با بيماري پاركينسون قابل بيشترين دوز * 
 

 موارد منع مصرف دارو 

 فراوان و طبق نظر پزشك انجام شود: احتياطهر يك از شرايط زير مصرف دارو با در صورت داشتن 

 ( آريتمي قلبي ) افزايش ريسك ابتال به تاكيكاردي -

  عروقي يا وجود ضربان نامنظم قلب  –بيماري قلبي هرگونه وجود  -

  نزي تارديو ) نوعي اختالل حركتي ناشي از مصرف طوالني مدت دارو هاي ضد جنون(.يديسك -

 اختالالت كبدي و كليوي -

 فشار خون باال -

 صرع يا تشنج -

 رواني –مشكالت روحي هرگونه افسردگي يا  -

 در تخليه ادرار اشكالبزرگي پروستات يا  -

 بازگلوكوم با زاويه  -

 

 موارد منع مصرف

 يا ساير تركيبات آن وسابقه حساسيت به اين دار -

 گلوكوم با زاويه بسته  -

 انسداد روده يا سابقه اي از آن -

 مياستني گراويس -

 احتباس ادراري -
 

  عوارض جانبي 

 : مي باشندمراقبت پزشكي  جانبي كه در صورت بروز نيازمند عوارض

 : نادرعوارض با شيوع 

شعور )بيشتردر افراد مسن يا با  شآلرژيك  )راش پوستي( ، گيجي و اغتشاواكنش هاي  -

 دوزهاي باال( ، افزايش فشار داخل چشم )درد چشم(

 يا بدتر شدن نيازمند مراقبت پزشكي مي باشند :كه در صورت تداوم  جانبي عوارض
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 : باال عوارض با شيوع

كاهش تعريق ، دفع ادرار سخت يا اثرات خفيف آنتي كولينرژيك )تاري ديد ، يبوست ،  -

دردناك بويژه در افراد مسن،  گيجي و خواب آلودگي ، خشكي دهان ،بيني يا گلو، حساس 

 شدن چشم ها به نور ، تهوع يا استفراغ( ، تپش قلب.

 : كم يا نادرعوارض با شيوع 

ز دست دادن احساس كاذب سرخوشي و توهم بويژه در افراد مسن يا با دوزهاي باال ، سردرد ، ا -

، بي حسي و ضعف در دست ها يا حافظه بويژه در افراد مسن، گرفتگي هاي عضالني، عصبانيت

 پاها، افت فشار خون وضعيتي، زخم دهان يا زبان، درد معده .

تهوع، گشادي و  شعور، اغتشاش ادرار، احتباس مفرط، حساسيت بروز صورت در دارو مصرف :توجه -

 خشكي و برافروختگي پوست بايد قطع شود.ثابت ماندن مردمك چشم و 
 

 تداخل اثر 

، اثر   CNSهمزمان اين دارو با فرآورده هاي حاوي الكل و يا ساير داروهاي مضعف مصرف  -

 تسكين بخش بي پريدين را افزايش مي دهد.

با آمانتادين ، داروهاي آنتي كولينرژيك يا ساير داروهايي با اثرات مصرف همزمان اين دارو  -

آمينو اكسيداز،  مونو هاي مهاركننده حلقه اي، 3 افسردگي ضد داروهاي مانند كولينرژيك آنتي

راميد، پروكاربازين، يها، ديسوپ هيستامين ها، آنتي داروهاي ضد جنون دسته فنوتيازين

بي پريدين، مانند اغتشاش ، ممكن است عوارض آنتي كولينرژيك سلژيلين، فورازوليدون

شعور، توهم، خشكي دهان، احتباس ادرار، يبوست  و منگي بخصوص در سالمندان را تشديد 

يافته و توسط كند. مقدار مصرف بي پريدين قبل از مصرف هر يك از اين داروها بايد كاهش 

 پزشك متخصص تنظيم گردد.

بي پريدين را  ممكن است جذب  دارو جاذب با اين  اسهال هاي ضد نتاسيدها وآ همزمان مصرف -

ساعت فاصله  2تا  6كاهش دهد . بنابراين بين مصرف اين داروها و بي پريدين بايد حداقل 

 باشد.

 بي پريدين جذب گوارشي كتوكونازول را كاهش مي دهد. -

 اين دارو اثرات گوارشي سيزاپرايد را خنثي مي كند. -

آهسته رهش ديگوكسين ، سبب افزايش  مصرف اين دارو همراه با ديگوكسين بخصوص نوع -

 سطح سرمي ديگوكسين  مي شود.

و  لممكن است سبب كاهش سطح سرمي هالوپريدو لمصرف همزمان اين دارو با هالوپريدو -

 در نتيجه بدتر شدن عالئم اسكيزوفرني شود.

مصرف همزمان بي پريدين با لودوپا ممكن است سبب افزايش تخريب لوودوپا در معده شده  -

 بب كاهش جذب و اثرات لوودوپا شود.و س
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 مصرف دارو در دوران حاملگي و شير دهي

در رات دارو بر جنين موجود نمي باشد. ايـن دارو ـده اي از اثـرل شـكنتو اطالعات دقيق  بـارداري:

FDA pregnancy category   در گروه C مصرف اين دارو در دوران بارداري توصيه نمي شود ، دارد.  قرار

 مگر با صالحديد پزشك متخصص.

اطالعات دقيق و كنترل شده اي از نحوه ترشح اين دارو در شير مادر موجود نمي باشد.  شيردهی:

 بنابراين مصرف اين دارو در دوران شيردهي توصيه نمي شود.

 

   اين دارونكات آموزشي درباره 

 ن خودداري نمائيد.آدر صورت حساسيت به دارو از مصرف  -

مطابق با دستور پزشك مصرف نموده و از قطع ناگهاني درمان خودداري كنيد ، زيرا دارو را  -

 ممكن است كاهش تدريجي دوز مورد نياز باشد.

بي پريدين ممكن است سبب تاري ديد و يا سرگيجه شود، بنابراين از رانندگي  يا كار با  -

 د.ئيماشين آالت و فعاليت هاي پر خطر خودداري نما

كن م، مشديد ، در صورت مصرف دارو براي تسكين اسپاسم  ونسال به پاركينن مبتادر بيمار -

 زش افزايش يابد.لراست 

طي درمان با اين دارو جهت بررسي روند پيشرفت درمان ، معاينات چشم و نيز بررسي  -

 اي به پزشك خود مراجعه نمائيد. شاخص هاي خوني به طور منظم و دوره

             CNSه هاي حاوي الكل و ساير سركوب كننده هاي مصرف همزمان اين دارو با فرآورد -

بنابراين از مصرف  ،مي تواند حالت خواب آلودگي و گيجي ناشي از اين دارو را افزايش دهد

 همزمان الكل با  اين دارو خودداري شود.

اين دارو ممكن است سبب افزايش حساسيت چشم ها به نور شود. ، بنابراين در مدت درمان  -

 گيريد.بفتابي استفاده نمائيد و سعي كنيد كمتر در معرض نور شديد قرار آاز عينك 

 .دهمراه با غذا مصرف نمائيرا دارو  ،  براي كاهش عوارض گوارشي -

 وليد نمائي مصرف نراآ آوريديا محض به،  ارود مصرف نوبت يك ندكر فراموش رصورتد -

مانده است ، از آن نوبت صرف نظر كرده و مقدار باقي نوبت بعدي  مصرف زمان تا ساعت2اگر

 برابر نكنيد. دومصرف نوبت بعدي را نيز 

 ساعت پس از مصرف اين دارو ، استفاده نمائيد. 2تا  6داروهاي ضد اسهال را با فاصله  -

 هاي در هواي بسيار گرم و هنگام انجام فعاليتبي پريدين تعريق را كاهش مي دهد ، بنابراين  -

 بدني احتياط شود.
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جهت كاهش عارضه خشكي دهان ، مي توان از آدامس بدون قند و يا يخ استفاده نمود ، در  -

 هفته با پزشك يا دندانپزشك خود مشورت نمائيد. 2صورت تداوم خشكي دهان بيش از 

 بيماران مسن ممكن است نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند. -

 و اثر بخشي دارو در كودكان به اثبات نرسيده است. نيايم -

در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهاي مضعف سيستم اعصاب مركزي ) مانند  -

اي آنزيم داروهاي آرامبخش و الكل ( ، آمانتادين ، داروهاي آنتي كولينرژيك ، مهار كننده ه

مونو آمينو اكسيداز ، فورازوليدون ، پروكاربازين ، سلژيلين ، داروهاي ضد اسهال جاذب ، 

كلرپرومازين ، هالوپريدول ، ديگوكسين ، قبل از مصرف اين دارو به كربي دوپا ،لوودوپا ، 

 پزشك خود اطالع دهيد.

يه باز يا وقلبي، گلوكوم با زا در صورت ابتال يا سابقه ابتال به هر نوع بيماري از جمله آريتمي -

نزي تاخيري، ي، فشار خون، هايپرتروفي پروستات، ديسكعروقي –بسته، بيماري هاي قلبي

انسداد كامل يا ناقص روده ها ، احتباس ادراري ، نارسايي هاي كبدي يا كليوي ، سابقه تشنج، 

 مصرف بي پريدين به پزشك خود اطالع دهيد.شروع قبل از 

احساس سبكي سر و افتادن ، مخصوصاً در هنگام تغيير كن است باعث ايجاد بي پريدين مم -

وضعيت ناگهاني شود ، در صورت بروز اين حالت ، به آرامي از موقعيت نشسته به ايستاده 

  تغيير وضعيت دهيد.
 

 

  مصرف دوز بيش از حد دارو و درمان آن 

 نمائيد منتقل نمسمومي را هر چه سريعتر به بيمارستانبيمار  *

 تظاهرات باليني : 

اتساع گلو و بيني، ،بي قراري ، خواب آلودگي شديد ، خشكي شديد دهان  ،آنتي كولينرژيك  يداثرات شد

خشكي و برافروختگي  ،تنفس سريع، تب تاكيكاردي و تپش قلب، كوتاهي و سختي تنفس،مردمك، 

يابي، اغتشاش شعور، توهم ، آشفتگي، جهت  مانند از دست رفتن حس) پوست، افسردگي و عالئم سايكوز

 .(، كاهش سطح هوشياري ، ناهماهنگي عضالني و فلجاضطراب ، تشنج ، اختالل در خواب

و ثابت ماندن مردمك چشم ، تاري ديد ، اشكال اثرات محيطي مصرف بيش از حد دارو شامل گشادي  

 .باال شار خوندر بلع ، كاهش يا حذف صداهاي روده ، احتباس ادرار ، سر درد ، ف
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بايد باز باشد. . راه تنفسي بيمار  صورت گيرد در صورت نياز ، عمدتاً اقدامات حمايتي و عالمتيدرمان: 

در صورت هوشيار بودن بيمار ، با وا داشتن او به استفراغ ) يا شستشوي معده ( و بعد از آن با ذغال فعال 

و مسهل نمكي ، مي توان از جذب بيشتر شكل خوراكي دارو جلوگيري كرد. در موارد شديد ، مي توان 

دين به كار برد. تامين مايعات بدن را براي خنثي كردن اثرات ضد موسكاريني بي پري فيزوستيگمين

براي درمان شوك الزم است. ديازپام را براي كنترل عالئم سايكوز و قطره چشمي پيلوكارپين براي 

كاهش گشادي مردمك چشم مصرف مي شوند. در صورت احتباس ادرار ، ممكن است سوندگذاري الزم 

 باشد.
 

   شرايط نگهداري دارو 

 درجه سانتيگراد نگهداري شود. 33ي كمتر از دارو دور از نور و در دما

  نوع بسته بندي دارو 

 عددي 63جعبه حاوي بليسترهاي 


