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 فامپریدیندال
(Dalfampridine) 

 

دهنده سرعت راه رفتن دربیماران  بهبود، آزادکننده استیل کولین ،پاراسمپاتومیمتیک:  دسته دارویي

  کلروزیس ) ام اس(سمولتیپل ا

 :امين سازيبرند دارو
—         

 میلی گرمی   01آهسته رهش قرص :  دارویيشكل 
 

 نحوه عملكرد 

غیر اختصاصی کانال مهارکننده داروی یک ، نیز شناخته می شودفامپریدین دالفامپریدین که به نام 

به  ،دبخشصورت نقطه ای دمیلینه شده اند بهبود می پتاسیم است که هدایت را در آکسون هایی که به 

خیر می اندازد و سبب افزایش زمان پتانسیل عمل و بهبود عملکرد أاین ترتیب که رپالریزاسیون را به ت

چ فیبر عضالت اسکلتی را تقویت می کند و در یعصبی می شود. تقویت هدایت نورونی ، فعالیت توئ

 می بخشد. نتیجه عملکرد نورون های حرکتی محیطی را بهبود
 

 كي مشخصات فارماكوكينتي

فامپریدین از راه خوراکی به سرعت و به طور کامل جذب شده و فراهمی زیستی نسبی آن در مقایسه با 

فامپریدین  . ساعت ایجاد می شود 3-4ن پس از آ  حداکثر غلظت پالسمایی .است %59محلول خوراکی 

مغزی عبور می کند . اتصال به پروتئین  –یک داروی محلول در چربی است که به آسانی از سد خونی 

          دارو به پروتئین های پالسما متصل  %57تا  53می باشد.  %7تا  3های پالسما بسیار پائین حدود 

 و عمدتاً از طریق کلیه ها صورت می گیرد. %59دفع فامپریدین حدود  نمی شود.

ساعت و از  44ه صورت دست نخورده طی دارو و متابولیت های آن پس از مصرف خوراکی ب %59حدود 

 ادرار دفع می شوند. هیچ یک از متابولیت های این دارو فعال نیست.

دارو نیز از طریق مدفوع دفع می گردد. نیمه عمر حذف فامپریدین در فرد با کلیه های سالم  %1کمتر از 

برابر افزایش می یابد. کلیرانس  3ساعت است که در افراد با نارسایی کلیوی شدید این مقدار تا  9تقریباً 

تراسیون گلومرولی نرمال می باشد که نشان دهنده وجود ترشح فعال لفی تبیشتر از سرعکلیوی دارو 

 توبولی )لوله ای( برای این دارو است.

 لیتر بر کیلوگرم می باشد.  9.4توزیع این دارو نیز 

 

  موارد مصرف 

 ( MSسال مبتال به مالتیپل اسکلروزیس ) 11باالی بهبود توانایی راه رفتن در افراد  -1

 آسیب نخاعی -4
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 مقدار و روش مصرف دارو

 ساعت )یک عدد صبح و یک عدد عصر( 14میلی گرمی هر  19: یک قرص بزرگساالن  مصرف در مقدار

 قرص در روز نباید استفاده شود زیرا خطر بروز تشنج را افزایش می دهد. 4بیشتر از  -

 فامپریدین فقط باید با تجویز و تحت کنترل پزشک متخصص انجام شود.درمان با  -

بیمار از نظر بهبود عالئم و ادامه درمان ارزیابی شود و سپس  هفته 2تجویز اولیه دارو باید محدود به 

شود. در صورت عدم مشاهده بهبودی بیمار دارو باید قطع شود و درباره ادامه درمان توسط پزشک 

 یری شود.متخصص تصمیم گ

            ر نکنید و می بایستی بین دو نوبت مصرف دارو بارب دوی را ددرصورت فراموشی یک دوز ، دوز بع -

 ساعت فاصله باشد. 14

: قبل از شروع مصرف دارو در افراد مسن باید عملکرد کلیوی بیمار از نظر ابتال به  افراد مسن -

 اختالالت عملکرد کلیوی ارزیابی شود.

بیماران با اختالل عملکرد کلیوی : مصرف دارو در بیماران با اختالل عملکرد خفیف تا متوسط و  -

 مجاز نمی باشد. ( ml/min19 شدید کلیوی )کلیرانس کراتینین کمتر از 

 اختالل عملکرد کبدی: در بیماران با اختالل عملکرد کبدی تنظیم دوز نیاز نمی باشد.با بیماران  -

 سال به اثبات نرسیده است. 11اثر بخشی دارو در افراد کمتر از  اطفال: بی خطری و -
 

 موارد منع مصرف دارو 

 حساسیت به فامپریدین یا هر یک از اجزاء این قرص -

در بیماران با سابقه تشنج منع مصرف دارد.در بیمارانی که حین درمان با دالفامپریدین دچار این دارو  -

 د.نو هرگز دوباره درمان با این دارو را شروع نکن را قطع کردهآن مصرف ،  تشنج می شوند

 مصرف این دارو در بیمارانی که اختالل خفیف ، متوسط یا شدید کلیوی دارند توصیه نمی شوند. -

 مصرف شود، زیرا دارای ترکیبات فعال یکسانی هستند.  آمینوپیریدین -4این دارو نباید با سایر اشکال -

 سال به اثبات نرسیده است. 11و اثر بخشی دارو در افراد زیر  نیایم -

 ریتمی و یا نارسایی قلبی باید با احتیاط مصرف شود.آاین دارو در صورت ابتال به فشار خون باال ،  -

گیرد. زیرا برانولول باید با احتیاط صورت پمصرف فامپریدین با داروهای متفورمین ، کارودیلول ، پرو -

 ین دارو با فامپریدین می تواند سبب افزایش غلظت سرمی فامپریدین شود.مصرف همزمان ا

 دارد. منع مصرفمصرف این دارو با داروی سایمتیدین  -
 

  عوارض جانبي 

اند،  کرده دارونما دریافت هک کسانی این دارو در مقایسه با افراد مصرف کننده ، دربالینی مطالعاتدوره  در

 درصد بیماران ( نشان داده است. 14بیشترین شیوع واکنش ناخواسته را )حدود ، عفونت دستگاه ادراری 

 تم عصبی می باشد.سلب مربوط به سیغسایر عوارض ناخواسته شناخته شده ا
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 :با شیوع باالجانبی عوارض 

ی ) بی حسی ، سوزش ، درد( زبی خوابی ، اضطراب ، سرگیجه ، سردرد ، اختالالت تعادلی ، پاراست

 نگی نفس ، گلودرد ، تهوع ، استفراغ ، یبوست ، سوءهاضمه ، درد پشت ، ضعف و ناتوانی ت ،لرزش
 

 عوارض با شیوع کم:

شوک آنافیالکسی ، آنژیوادم ، حساسیت شدید، تشنج ، تشدید درد عصب سه قلو، کاهش فشار خون ، 

 احساس ناراحتی در قفسه سینه.، راش ، کهیر 
 

  :مهم و جدیعوارض 

درد و سوزش هنگام ادرار، مشکالت در حفظ تعادل ، بی حسی ، سوزش ، درد ، عود یا بدتر شدن  تشنج،

 .  MSعالئم 

در صورت بروز تشنج، عالئم حساسیت )تورم صورت ، دهان، لبها، گلو و زبان، قرمزی یا خارش پوست، 

 کرده و سریعاً به پزشک اطالع دهید. قطعتنگی و ناراحتی تنفسی( مصرف دارو را 

 

 تداخل اثر 

)ناقل ترشح فعال کلیوی فامپریدین( مانند  OCT2مصرف همزمان این دارو، با داروهای مهارکننده  -

 دارد. منع مصرفسایمتیدین 

مانند کارودیلول ، پروپرانولول و متفورمین  OCT2مصرف همزمان این دارو ، با داروهای سوبسترای  -

 صورت گیرد. احتیاطباید با 

            ون و باکلوفن که معموالً در این بیماری تجویز رو داروهایی مانند اینترفبین مصرف فامپریدین  -

 می شود ، تداخل فارماکوکینتیکی وجود ندارد.
 

 مصرف دارو در دوران حاملگي و شير دهي

در    FDA pregnancy category.انسان موجود نمی باشدکافی و کنترل شده ای در عات الطا بارداری:

 نمی شود. و مصرف آن در دوران بارداری توصیه دارد قرار C گروه

ترشح فامپریدین در شیر ناشناخته است بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی  چگونگی شیردهی:

 توصیه نمی شود.
 

 

 

 

   این دارونكات آموزشي درباره 

 زیر به پزشک خود اطالع دهید:قبل از مصرف این دارو ، در موارد  *

 ماده محافظ یا ماده رنگی ،در صورت حساسیت به این دارو، یا هر نوع دارو، غذا -

دین ، کارودیلول، پروپرانولول ، متفورمین یا هر دارویی که یدر صورت مصرف هر نوع دارو مانند سایمت -

 ریسک تشنج را باال می برد.
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 وع بیماری از جمله نارسایی های کلیوی ، تشنج و تپش قلب.در صورت ابتال یا سابقه ابتال به هر ن -

 افراد مستعد ابتال به عفونت -

دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نمائید و به هیچ وجه بیش از مقدار و مدت زمان تجویز شده  -

 مصرف نکنید.

ه نیاز به مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه شود بنابراین هنگام رانندگی یا کار با وسایلی ک -

 هوشیاری کامل دارند، احتیاط نمائید.

 آمینوپیریدین خودداری نمائید. -4همزمان با مصرف این دارو از مصرف سایر داروهای حاوی  -

 سال توصیه نمی شود. 11در افراد زیر  مصرف این دارو -

 در صورت بارداری و یا قصد آن به پزشک خود اطالع دهید. -

نیز احتمال سقوط و افتادن ، و شیوع بروز سرگیجه و اختالالت تعادلی با مصرف این دارو  بدلیل -

 راه رفتن صورت گیرد و در صورت نیاز از عصا استفاده شود.هنگام احتیاط بیشتری در 

 نصف کردن و یا جویدن آن خودداری نمائید.قرص را به طور کامل بلعیده و از شکستن ،  -

 سال ، دارو با احتیاط مصرف شود. 99در صورت سن باالی  -

 

  مصرف دوز بيش از حد دارو و درمان آن 

 هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومیت منتقل نمائید.را بیش از حد دارو ، بیمار مصرف در صورت 

لرزش ، تشنج ، عالئم حاد شامل تحریک سیستم عصبی مرکزی ، گیجی و پریشانی ، تعریق زیاد ، 

و یا  بطنیفوق  بطنی و  کاردی تاکیمواردی از آریتمی قلبی و افزایش فشارخون ،  ، فراموشی

 گزارش شده است.برادیکاردی 

درمان تشنج نیز با بنزودیازپین ، فنی توئین یا سایر  می باشد .: به صورت مراقبت های حمایتی درمان

 انجام می شود.داروهای ضد تشنج مناسب 
 

   شرایط نگهداري دارو 

 درجه سانتیگراد نگهداری شود. 39دارو دور از نور و در دمای کمتر از 

 

   نوع بسته بندي دارو 

 عددی 19جعبه حاوی بلیسترهای  


