استاپاركين® )لوودوپا -كربي دوپا -انتاكاپون(
گروه درماني :درمان عﻼئم ناشي از پاركينسون
پاركينســـون بيماري حركتي اســـت كه در آن فرد دچار مشـــكﻼت و اختﻼﻻت حركتي متنوعي مي گردد .تصـــور
مي شود اين بيماري به علت كاهش ميزان يك ماده طبيعي به نام دوپامين در سي ستم ع صبي مركزي ) (CNSو
مغز ،ايجاد مي گردد.
لودووپا ماده پيش ساز دوپامين بوده و توان عبور از سد خوني -مغزي ) (Blood Brain Barrierرا دارد و پس از
عبور از اين سد در  CNSدر اثر آنزيم دوپادكروكسيﻼز به دوپامين تبديل مي گردد.
منتهي در صورتي كه قبل از عبور از سد  B.B.Bو در محيط پﻼسما تحت تأثير اين آنزيم قرار بگيرد و به دوپامين
تبديل شود ،توان عبور از سد  B.B.Bرا ندا شته و اثر درماني نخواهد دا شت و قبل از ر سيدن به مغز تحت تأثير
آنزيم ها دوپامين دكربوكســـيﻼز به دوپامين غير قابل انتقال به مغز در پﻼســـما و همچنين تحت تأثير آنزيم متيل
ترانسفرازي به متابوليت غير فعال تبديل مي گردد.
شركت داروسازي فدا )فن آوري هاي نوين دارويي آتيه( با ارائه فرآورده استاپاركين® به بازار دارويي كشور در ارائه
فرآورده اي براي حل مشــكﻼت حركتي بيماران مبتﻼ به پاركينســون ســعي در بهبود شــرايط زندگي آنان داشــته و
همچنين با تركيب مواد مؤثره متفاوت مح صولي را ارائه داده تا بيماران با م صرف مقادير كمتر لوودوپا ،اثرات درماني
بهتر و عوارض جانبي كمتري را تجربه نمايند.
لوودوپاي موجود در اين فرآورده ،به عنوان پيش ساز دوپامين ،پس از عبور از سد خوني-مغزي ،وارد  CNSشده و
تحت تأثير آنزيم دوپاكربوكسيﻼز به دوپامين تبديل شده و اثرات درماني خود را اعمال مي نمايد.
كربي دوپاي موجود در اين فرآورده با مهار آنزيم دوپادكربوكســيﻼز در محيط پﻼســما و خارج از مغز ) به دليل عدم
توان عبور از سد خوني-مغزي( از تبديل لوودوپا به دوپامين در محيط پﻼسما جلوگيري نموده و باعث افزايش ميزان
لوودوپاي موجود براي ر سيدن به مغز مي گردد كه باالطبع باعث افزايش ميزان دوپامين در مغز مي گردد .همچنين
كربي دوپا ،برخي عوارض جانبي لدوپا )حالت تهوع و استفراغ( را كاهش مي دهد.

انتاكاپون موجود در فرآورده نيز با مهار آنزيم اختصــاصــي ) COMTكاتكول-اُ-متيل ترانســفراز( از متابوليزه شــدن
لوودوپا و تبديل آن به متابوليت هاي مضــر و غير فعال در پﻼســما ،جلوگيري نموده و باعث افزايش ميزان لوودوپاي
قابل انتقال به مغز مي گردد و در نهايت پا سخ كلينيكي بيمار به هر دوز م صرفي لوودوپا را بهبود بخ شيده و طوﻻني
تر مي نمايد.
در نتيجه وجود دو ماده ي كربي دوپا و انتاكاپون در كنار لوودوپا ،مقدار مصــرف مورد نياز لوودوپا جهت ايجاد اثرات
درماني كاهش يافته و بيمار اثرات درماني بهتر و طوﻻني تر را به همراه عوارض جانبي كمتر تجربه مي نمايد.
لوودوپا و انتاكاپون به ســرعت جذب شــده و ســپس دفع مي گردند وليكن كربي دوپا در مقايســه با لوودوپا مقداري
آهسته تر جذب و دفع مي گردد.
فراهمي زيستي لوودوپا  ،١٥-٣٣%كربي دوپا  ٤٠-٧٠%و براي انتاكاپون  ٣٥%پس از مصرف دوز خوراكي  ٢٠٠ميلي
گرمي است.
غذاي سرشار از آمينواسيدهاي خنثي ممكن است موجب تأخير و كاهش جذب لوودوپا گردد.
در خصوص انتاكاپون ،غذا تأثير مشخصي در جذب دارو ندارد.
جذب پروتئين پﻼسما در خصوص لوودوپا مقدار كمي ) (%٣٠-١٠مي باشد و در مورد كربي دوپا در حدود  ٣٦%بوده
در حالي كه انتاكاپون به طور عمده جذب پروتئين هاي پﻼسما مي گردد(%٩٨) .
لوودوپا توســط آنزيم دوپامين و كربوكســيﻼز و كاتكول-اُ-متيل ترانســفراز به متابوليت هاي خود تبديل و دفع مي
گردد .كربي دوپا نيز به دو متابوليت خود متابوليزه شده و به دو صورت تركيبات گلوكورونيد و غير كونژگ از طريق
ادرار دفع مي گردد.
انتاكاپون تقريباً به طور كامل متابوليزه شده )عمدتاً از طريق كورونيداسيون( و سپس از طريق ادرار ) (-%و همچنين
از طريق صفرا و مدفوع ) (%٩٠-٨٠دفع مي گردد.
نيمه عمر حذف پﻼ سمايي )  ( t1/2لودوپا  ٠/٦تا  ١/٣ساعت ،براي كربي دوپا  ٢-٣ساعت و براي انتاكاپون ٠/٤-٠/٧
ساعت مي باشد.
به واسطه نيمه عمر حذف پﻼسمايي كوتاه مواد موجود رد فرآورده ،در اثر تكرار مصرف دوزهاي فرآورده ،عمﻼً تجمع
معني داري از دارو در بدن اتفاق نيافتاده و اثرات سميت تجمع دارو در بيمار ديده نيمي شود.
طريقه مصرف دارو
اين دارو به صــورت خوراكي همراه يا بدون غذا پس از تجويز پزشــك مصــرف مي گردد .گرچه مصــرف همراه با غذا
ممكن اســـت به كاهش حالت تهوع دارو ،كمك كند .همچنين غذاي ســـرشـــار از پروتئين نيز باعث كاهش جذب
لوودوپا مي گردد .بيمار بايســتي دارو را به طور كامل ببلعد و از جويدن ،خرد كردن و يا شــكســتن دارو خودداري
نمايد.

به علت اينكه آهن مي تواند جذب داروهاي فرآورده را كاهش دهد تا حد امكان بين زمان مصـــرف اين فرآورده و
هرگونه فرآورده حاوي آهن )مانند مكمل هاي حاوي آهن ،مولتي ويتامين  +مينرال و (...فاصله ايجاد نماييد.
بدون م شورت با پز شك م صرف دارو را قطع نكنيد زيرا ممكن ا ست باعث وخيم شدن و بدتر شدن عﻼئم بيماري
گردد .در صورت نياز به قطع مصرف دارو با نظر پزشك ميزان مصرف به تدريج كم مي گردد.
تداخﻼت دارويي
قبل از شروع درمان با اين فرآورده ،يك ليست از داروهايي كه مصرف ميكنيد )نسخه اي و غير نسخه اي( را تهيه و
به پزشك و يا داروساز خود اطﻼع دهيد .بدون دستور پزشك خود مصرف دارو را شروع و يا قطع نكنيد و همچنين
ميزان مصرف آن را تغيير ندهيد.
برخي محصوﻻت كه ممكن است با اين فرآورده تداخل ايجاد نمايند عبارتند از
 (١داروهاي روان گردان )از قبيل كلرپرومازين ،هالوپريدول؛ تيوريدازين و(....
 (٢برخي داروهاي درمان كننده فشار خون باﻻ ) ازقبيل متيل دوپا و رزرپين(
 (٣مهاركننده هاي منو آمينو اك سيداز با اين فرآورده تداخل دارويي جدي دا شته و م صرف همزمان آن ها مي تواند
كشنده باشد و تا دو هفته قبل از شروع مصرف اين فرآورده ،نبايستي از مهاركننده هاي منو آمينو اكسيداز مصرف
شده باشد.
 (٤در صورت م صرف هر گونه مواد و يا داوري پايين آورنده سطح هو شياري )از قبيل ماري جوانا ،آنتي هي ستامين
ها( و يا داروهاي خواب آور و ضد ا ضطراب ) از قبيل آلپرازوﻻم و ديازپام( ،شل كننده هاي ع ضﻼني و م سكن هاي
مخدر ،پزشك خود را مطلع نماييد.
هشدار ها
* در صورتي كه هرگونه حساسيت به مواد مؤثره و مواد جانبي اي فرآورده و يا غذا و يا رنگ و غيره داريد به پزشك
خود اطﻼع دهيد .در صورت وجود هر گونه سابقه پز شكي از قبيل بيماري كبد ،گلوكرما ،م شكﻼت تنف سي )نظير
آســم( ،بيماري قلبي )نظير حمله قلبي و يا آريتمي( مشــكل كليوي ،مشــكﻼت گوارشــي ،بيماري هاي رواني )نظير
افسردگي و شيزوفرني( ،مشكﻼت خوني و صرع ،پزشك يا داروساز خود را مطلع سازيد.
* در صــورت فراموش كردن يك نوبت مصــرف دارو ،به محض يادآوري آن را مصــرف نماييد .در صــورتي كه تقريباً
نوبت مصرف بعدي فرا رسيده باشد دوز فراموش شده را مصرف نكنيد و طبق الگوي مصرف ادامه دهيد و از دو برابر
كردن مصرف دوز بعدي خودداري كنيد.
* اين فرآورده ممكن است باعث خواب آلودگي و سرگيجه شود ،لذا حين درمان از رانندگي و يا كار با آﻻتي كه نياز
به هوشياري كامل دارند خودداري كنيد.

* قبل از هرگونه جراحي و يا عمل دندانپز شكي ،م صرف فرآورده و يا هر داوري ديگر را به پز شك و يا دندانپز شك
خود اطﻼع دهيد.
* مصــرف اين دارو در حاملگي فقط با نظر پزشــك و در مواقع ضــروري ،با ســنجيدن منافع دارو در برابر مضــار آن
صورت مي پذيرد.
* لوودوپا در شير ترشح مي گردد وليكن در خصوص كربي دوپا و انتاكاپون اطﻼعات مشخصي در دست نيست .فلذا
قبل از مصرف دارو در دوران شيردهي با پزشك خود مشورت كنيد.
مسموميت دارويي
در صــورت مصــرف اتفاقي مقادير زياد دارو و بروز عﻼيم جدي از قبيل ســختي تنفس و گيجي با اورژانس و يا مركز
كنترل مسموميت شهر خود تماس بگيريد.
عﻼئم م سموميت دارو عبارتند از سرگيجه شديد ،ضربان قلب سريع و نامنظم ،تغييرات خلقي و رواني و سختي
تنفس
شرايط نگهداري
دارو را به دور از نور و رطوبت در دماي كمتر از  ٣٠درجه سانتي گراد نگهداري نماييد.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداري نماييد.
از مصرف داروي تاريخ گذشته خودداري نماييد.

