


birləşmir. Fenitoin və karbamazepindən fərqli olaraq qabaqamma in vitro şəraitdə natrium 

kanalları ilə qarşılıqlı təsirdə olmur. Qabapentin qism’n N-metil-d-aspartatın MDA qlutamat 

reseptor aqonistlərinin təsirini zəiflədir. Qabapentin in vitro şəraitdə monoamin 

neyrotransmitterlərinin sekresiyasını nisbətən zəiflədir.  

Farmakokinetikası 

Qabapentinin biomənimsənilməsi dozaya mütənasib deyildir. Belə ki, doza artdıqda o zəifləyir. 

Daxilə qəbul edildikdən sonra plazmada maksimal konsentrasiyası (Cmax) 2-3 saatdan sonra 

əldə edilir. Mütləq biomənimsənilməsi 60% təşkil edir. Hətta çoxlu miqdarda yağlarla zəngin 

qida onun farmkokinetikasına təsir etmir. Qabapentinin plazmadan xaric olması xətti modellə 

daha yaxşı əks olunur. Plazmadan yarımxaricolma dövrü orta hesabla 5-7 saatdır. Təkrar qəbul 

zamanı farmakokinetikası dəyişmir; plazmada tarazlaşmış konsentrasiyanı preparatın bir dəfəlik 

qəbulunun nəticələrinə əsasən əvvəlcədən söyləmək olar. Qabapentin praktiki olaraq plazma 

zülaları ilə birləşmir (3%-dən az) və paylanma həcmi 57,7 litr təşkil edir. Dəyişilməmiş halda 

böyrəklərlə xaric olur və metabolizə uğramır. Preparat dərman maddələrinin metabolizmində 

iştirak edən qarışıq funksiyalı oksidləşdirici qaraciyər fermentlərini induksiya etmir. Qoca 

yaşlılarda və böyrəklərin funksional pozğunluğu olan xəstələrdə qabapentinin plazmadan klirensi 

azalır. Xaricolma sürətinin klirensi, plazmadan klirensi və böyrək klirensi kreatinin klirensi ilə 

düz mütənasibdir. Qabapentin hemodializ zamanı plazmadan xaric olur. Böyrəklərdə funksional 

pozğunluğu olan xəstələrdə və hemodializlə müalicə alanlarda dozanın korreksiya olunması 

məsləhət görülür (bax. İstifadə qaydası və doza). 

 

İstifadəsinə göstərişlər 

Epilepsiya zamanı 

Qabapentin böyüklərdə və 6 yaşdan yuxarı olan uşaqlarda ikincili yayılma və ya onsuz olan 

parsial qıcolmalarda köməkçi müalicəsi kimi göstərişdir. 

Qabapentin böyüklərdə və 12 yaşdan yuxarı olan uşaqlarda ikincili yayılma və ya onsuz olan 

parsial qıcolmalarda monoterapiya kimi göstərişdir. 

Periferik neyropatiya ilə əlaqədar olan ağrılar zamanı: 

Qabapentin böyüklərdə ağrılı diabetik neyropatiya kimi periferik diabetik neyropatiyaların 

müalicəsində və herpesdən sonrakı nevralgiyalarda göstərişdir. 

 

Əks göstərişlər 

Preparatın komponentlərindən hər hansına qarşı yüksək həssaslıq. 

 

Xüsusi xəbərdarlıq və ehtiyat tədbirləri 

Epilepsiya əleyhinə vasitələrlə müalicə alan xəstələrdə suisidal fikirlər və davranışlar  qeyd 

edilmişdir. Riskin mexanizmi məlum deyildir və əldə olan məlumatlar qabapentin üçün bu riskin 

artmasının mümkünlüyünü istisna etmir. Buna görə də xəstələrdə suisidal fikir və davranış 

əlamətləri yoxlanmalı müvafiq müalicələr aparılmalıdır.  

Qabapentinlə müalicə alan xəstələrdə kəskin pankreatit inkişaf edən hallarda qabapentinin 

qəbulu dayandırılmalıdır. Epilepsiyalı xəstələrdə qıcolma əleyhi vasitələrin qəbulunun 

dayandırılması epileptik statusun təkrarlanmasına səbəb olmasına baxmayaraq, qabapentin üçün 

belə əks təsirə aid məlumat yoxdur.  

Qabapentin absans kimi birincili generalizəolunmuş qıcolmalar əleyhinə effektiv vasitə kimi 

nəzərdə tutulmur və bəzi xəstələrdə bu qıcolmaları daha da pisləşdirə bilər. Buna görə də 

qabapentin absans da daxil olmaqla qarışıq qıcolmalarda ehtiyatla istifadə olunmalıdır.  

65 və yuxarı yaşlı xəstələrdə qabapentinlə hər hansı sistemli klinik tədqiqatlar aparılmamışdır.  

Laborator tədqiqatlar 

Digər qıcolma əleyhinə preparatlara qabapentin əlavə edilərkən Ames N-Multistix SG test-zolağı 

vasitəsilə sidikdə zülalın təyininin yalançı müsbət nəticələr verdiyi müəyyən edilmişdir. Sidikdə 

zülalı təyin etmək üçün daha spesifik metod sayılan sulfosalisil turşusu ilə presipitasiyadan 

istifadə etmək lazımdır.  



 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri  

Morfin: Qabaqamma və morfin birlikdə istifadə edildikdə morfin qabapentindən 2 saat əvvəl 

qəbul edilərkən «konsentrasiya-zaman» (AUC) farmakokinetik əyrisinin altında yerləşən sahənin 

orta göstəricisinin qabapentinlə monoterapiya ilə müqayisədə 44% artması müşahidə olunur. Bu 

isə ağrı həddinin (soyuq pressor sınağı) artması ilə assosiasiya olunur. Bu dəyişikliyin klinik 

əhəmiyyəti müəyyən edilməmişdir. Bu zaman morfinin farmakokinetik xarakteristikası 

dəyişməmişdir.  

Qabapentinlə fenobarbital, fenitoin, valproat turşusu və karbamazepin arasında qarşılıqlı təsir 

müəyyən edilməmişdir. Tarazlıq vəziyyətində qabapentinin farmakokinetikası həm sağlam 

şəxslərdə, həm də digər qıcolma əleyhinə preparatlar qəbul edən xəstələrdə eyni olmuşdur.  

Qabapentin tərkibində noretindron və/və ya etinilestradiol olan peroral kontraseptivlərlə eyni 

vaxtda istifadə edilərkən hər iki komponentin farmakokinetikasında dəyişikliklə müşahidə 

olunmamışdır. Qabapentin tərkibində alüminium və maqnezium olan antasidlərlə eyni vaxtda 

istifadə olunarkən onun biomənimsənilməsinin 20% azaldığı müəyyən edilmişdir. Qabapentini 

antasidlərin qəbulundan təxminən 2 saat sonra qəbul etmək məsləhət görülür. 

Probenesid qabapentinin böyrəklərlə ekskresiyasına təsir etmir. Simetidinlə eyni vaxtda istifadə 

olunarkən qabapentinin böyrəklərlə ekskresiyasında cüzi azalma aşkar oluna bilər ki, bu da 

klinik əhəmiyyət kəsb etmir.  

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Qabaqamma hamiləlik dövründə istifadə olunmamalıdır,ta ki həkimin göstərişi və nəzarəti 

altında olmayana kimi.Hamilə qadınlarda istifadəsinə dair məlumatlar yoxdur. Ona görə də 

qabapentin hamiləlik zamanı yalnız o halda istifadə oluna bilər ki, ana üçün faydası döl və 

yenidoğulmuş üçün (inkişaf qüsurları, əqli və fiziki inkişafın ləngiməsi) mümkün riskdən yüksək 

olsun. Qabapentin ana südü ilə xaric olur. Buna görə də müalicə ərzində ana südü ilə 

qidalandırmadan çəkinmək lazımdır.  

 

Nəqliyyat vasitələrini  və potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 

Qabapentin xəstələrin nəqliyyat vasitələrini idarəetmə və mexanizmlərlə işləmə qabiliyyətinə 

müəyyən dərəcədə təsir göstərə bilər. Qabapentin mərkəzi sinir sisteminə təsir edərək yuxululuq, 

başgicəllənmə və buna oxşar simptomlar törədə bilər. Buna görə də xüsusilə müalicənin 

əvvəlində xəstələrə avtomobili idarə etməkdən və sürətli psixomotor reaksiya tələb edən 

fəaliyyət növlərindən çəkinmək məsləhət görülür.  

 

İstifadə qaydası və dozası 

Daxilə qəbul olunur.  

Qabaqamma preparatı qida ilə birlikdə və ya onsuz müəyyən miqdarda maye (məsələn 1 stəkan 

su) ilə daxilə qəbul edilir.  

Böyüklərdə və 12 yaşdan yuxarı yeniyetmələrdə bütün göstərişlər zamanı  başlanğıc doza və 

onun tənzimlənməsi aşağıdakı cədvəldə göstərildiyi kimi aparılır  

Cədvəl 1.  

Dozanın artırılması 

1-ci gün 2-ci gün 3-cü gün 

300 mq gündə 1 dəfə  300 mq gündə 2 dəfə 300 mq gündə 3 dəfə 

 

Qabapentinin qəbulunun dayandırılması. 

Qabaqammanın qəbulunu həkimin məsləhəti olmadan dayandırmayın. 

Müasir klinik təcrübələrə əsasən, preparatın qəbulu dayandırılmalıdırsa, göstərişlərdən asılı 

olmayaraq tədricən—ən azı 1 həftə ərzində edilməlidir.Qabaqammanın qəbulunu birdən və ya 

həkimin ğöstərişindən öncə dayandırdığınız halda qıcolma riskini artırmış olursun. 



 

 

Epilepsiya   

Epilepsiya adətən uzunmüddətli müalicənin aparılmasını tələb edir. Doza preparata dözümlülüyə 

və onun effektivliyinə uyğun olaraq müalicə həkimi tərəfindən müəyyən edilir.  

 

Böyüklərdə və yeniyetmələrdə:   

Klinik tədqiqatlarda effektiv doza diapazonu 900-3600 mq/gün olmuşdur. Müalicəyə cədvəl 1-də 

göstərilən qaydada və ya 1-ci gün 300 mq-dan gündə 3 dəfə qəbul etməklə başlanıla bilər. Sonra 

xəstələrin preparata fərdi dözümlülüyündən və onun effektivliyindən asılı olaraq doza hər 2-3 

gündən bir 300 mq/gün qədər artırılmaqla maksimal 3600 mq/gün-ə qədər çatdırıla bilər. 

Qabapentinin  dozasının zəif artırılması fərdi xəstələrdə lazım ola bilər. 1800 mq/gün dozaya 

çatmaq üçün minimal müddət 1 həftə, 2400 mq/gün dozaya çatmaq üçün 2 həftə, 3600 mq/gün 

dozaya çatmaq üçün isə 3 həftədir.   

Gündəlik maksimal doza 3 bərabər dozaya bölünməli və qıcolmaların qarşısını almaq məqsədilə 

dozaların qəbulu arasındakı maksimal interval 12 saatdan çox olmamalıdır. 

 

6 yaşdan yuxarı olan uşaqlar.  

Başlanğıc doza 10-15 mq/kq/gün intervalında olmalıdır. Effektiv dozaya təxminən 3 gün ərzində 

dozanın tədricən artırılması yolu ilə çatılır. 6 yaş və yuxarı olan uşaqlarda qabapentinin effektiv 

dozası 25-35 mq/kq/gün-dür. Uzun müddət aparılan klinik təcrübələrdə 50 mq/kq/gün-ə qədər 

olan dozaya tolerantlığın yaxşı olduğu qeyd edilmişdir. Gündəlik maksimal doza 3 bərabər 

dozaya bölünməli və qıcolmaların qarşısını almaq məqsədilə dozaların qəbulu arasındakı 

maksimal interval 12 saatdan çox olmamalıdır. 

 

6 yaşdan aşağı uşağların isitfadəsi məsləhət görülmür. 

 

Periferik neyropatik ağrılar. 

Böyüklər:  

Müalicəyə cədvəl 1-də göstərilən qaydada dozanı artırmaqla, yaxud da 300 mq-dan gündə 3 dəfə 

qəbul etməklə başlamaq olar. Sonra xəstələrin preparata fərdi dözümlülüyündən və onun 

effektivliyindən asılı olaraq doza hər 2-3 gündən bir 300 mq/gün qədər artırılmaqla maksimal 

3600 mq/gün-ə qədər çatdırıla bilər. Qabapentinin  dozasının zəif artırılması fərdi xəstələrdə 

lazım ola bilər. 1800 mq/gün dozaya çatmaq üçün minimal müddət 1 həftə, 2400 mq/gün dozaya 

çatmaq üçün 2 həftə, 3600 mq/gün dozaya çatmaq üçün isə 3 həftədir.   

Ağrılı diabetik neyropatiya kimi periferik neyropatik ağrıların müalicəsində və herpesdən 

sonrakı nevralgiyalarda müalicə müddəti 5 aydan artıq olan hallar üçün preparatın effektivliyi və 

təhzlükəsizliyi klinik tədqiqatlarda öyrənilməmişdir. Əgər xəstələr 5 aydan artıq müalicəni 

davam etdirəərlərsə, onda müalicə həkimi xəstənin klinik statusunu qiymətləndirməli və əlavə 

müalicənin lazım olub-olmamasını müəyyən etməlidir.  

Bütün göstərişləri əhatə edən təlimat.  

Zəifləmiş xəstələrdə, eləcə də ümumi vəziyyəti ağır, aşağı bədən çəkisi  olanlarda, orqanların 

transplantasiyasından sonra dozanın artırılması tədricən 100 mq-lıq dozalardan istifadə etməklə 

aparılmalıdır.  

Qoca yaşlılarda istifadəsi (65 yaşdan yuxarı) 

Yaşla əlaqədar olaraq böyrəklərin funksiyasının zəifləməsi ehtimalı olduğundan qoca yaşlı 

xəstələrdə dozanın tənzimlənməsi tələb oluna bilər (bax cədvəl 2).  

 

Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə istifadəsi 

Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə qabapentinin dozasının tənzimlənməsi aşağıdakı cədvəl üzrə 

üzrə aparılmalıdır: 

Cədvəl 2.  



Kreatinin klirensi (ml/dəq) Total gündəlik doza (mq/gün) a 

>80 900-3600 

50-79 600-1800 

30-49 300-900 

15-29 150 b -600 

<15 150 b -300 
a –total gündəlik doza 3 bölünmüş doza şəklində qəbul edilməlidir. Azaldılmış doza böyrək 

çatışmazlığı olan xəstələr üçündür (kreatinin klirensi < 79 ml/dəq)   
                                b –  -300 mq-dan günaşırı təyin edilməlidir.  

 

Hemodializdə olan xəstələrdə istifadəsi 

Əvvəllər qabapentin qəbul etməmiş hemodializdə olan anuriyalı xəstələrdə preparat 300-400 mq 

dozada təyin edilir, sonra isə 200-300 mq-dan hemodializin hər 4 saatından bir qəbul edilir. 

Dializ aparılmayan günlərdə qabapentinlə müalicə aparılmamalıdır.  

Böyrək çatmamazlığı olan və hemodializli xəstələrdə qabapentinin dəstəkləyici dozası cədvəl 2-

də tövsiyyə olunan dozalanmaya əsaslanmalıdır. Dəstəkləyici dozaya əlavə olaraq hemodializin 

hər 4 saatından bir 200-300 mq qəbul edilməlidir.  

 

Əlavə təsirləri  

 

Orqanizm sistemləri Əlavə təsirləri 

İnfeksiyalar 

Çox tez-tez >1/10) Virus infeksiyası  

 

Tez-tez (1/100-dən < 1/10-dək) Pneumonia, respiratory infection, urinary 

tract infection, infection, otitis media 

Qan və limfa sisteminin pozğunluqları 

Tez-tez leykopeniya 

Məlum deyil trombositopeniya 

Immun sistem pozğunluqları 

Az hallarda (  1/1000-dən  < 1/100-dək); allergik reaksiyalar (məsələn, övrə) 

Metabolizm və qidalanma pozğunluqları 

Tez-tez (  1/100-dən < 1/10-dək) anoreksiya, iştahanın artması 

Psixi pozğunluqlar 

Tez-tez (  1/100-dən < 1/10-dək) Düşmənçilik hissi, huşun qaranıqlaşması, 

emosional labillik, depressiya, həyəcan, 

qtyri-normal düşüncə 

Məlum deyil hallusinasiya 

Sinir sistemi pozğunluqları 

Çox tez-tez (  1/10) Yuxululuq, başgicəllənm, ataksiya 

Tez-tez (  1/100-dən < 1/10-dək)  

 

Az hallarda (  1/1000-dən  < 1/100-dək); 

Qıcolmalar, hiperkinezlər, dizartriya, 

amneziya, tremor, yuxusuzluq, baş ağrıları, 

paresteziya, hipesteziya, koordinasiya 

pozğunluğu, nistaqm, reflekslərin itməsi,  

hipokineziya 



 

Məlum deyil Digər hərəki pozğunluqlar (məsələn, 

xoreoatetoz, diskineziya, distoniya) 

Gözdə pozğunluqlar 

Tez-tez (  1/100-dən < 1/10-dək)  

 

ambliopiya, diplopiya kimi vizual 

pozğunluqlar 

Qulaq və labirint pozğunluqları 

Tez-tez (  1/100-dən < 1/10-dək)  vertiqo 

Məlum deyil tinnit 

Ürək pozğunluqları 

Az hallarda ( 1/1000-dən  < 1/100-dək);palpitasiya 

 
 

 

Damar pozğunluqları 

Tez-tez (1/100-dən 

< 1/10-dək)  

hipertenziya, vazodilatasiya 

Tənəffüs, döş qəfəsi və divararalığı pozğunluqları 

Tez-tez (  1/100-

dən < 1/10-dək)  

dispnoe, bronxit, faringit, öskürək, rinit 

Mədə-bağırsaq pozğunluqları 

Tez-tez (  1/100-

dən < 1/10-dək)  

Qusma, ürəkbulanma, dişlərdə 

pozğunluqlar, qinqivit, ishal, qarında 

ağrılar, dispepsiya, qəbizlik, ağızda quruluq, 

qazın xarıc olması,  

Məlum deyil pankreatit 

Hepatobiliar pozğunluqlar 

Məlum deyil hepatit, sarılıq 

Dəri və dərialtı toxuma pozğunluqları 

Tez-tez ( 1/100-dən 

< 1/10-dək)  

Üzdə ödem,  dəridə səpgilər, qaşınma, 

sivilcə 

 

 

Məlum deyil Stivens-Cohnson sindromu, angioödem, eritema, alopesiya 

əzələ, birləşdirici toxuma və sümük pozğunluqları 

Tez-tez (1/100-dən < 1/10-dək)  artralgiya, mialgiya, bel ağrıları, əzələ səyriməsi 

Məlum deyil mioklonus 

Böyrək və sidik ifrazı 

pozğunluqları 
 

 

Məlum deyil Kəskin böyrək çatışmazlığı, sidiyin saxlanılmaması 

Reproduktiv sistem və süd vəzinin pozğunluqları 

Tez-tez (1/100-dən < 1/10-dək)  impotensiya 



Məlum deyil Süd vəzlərinin hipertrofiyası, ginekomastiya 

Ümumi pozğunluqlar və yeridilmə yerinin vəziyyəti 

Çox tez-tez (1/10) Yorğunluq, hərarət 

Tez-tez (1/100-dən < 1/10-dək)  Periferik ödemlər, qeyri-normal yeriş, asteniya, ağrı, qripp sindromu 

Az hallarda (1/1000-dən  < 

1/100-dək); 

Generalizəolunmuş ödem 

Müayinələr 

Tez-tez (1/100-dən < 1/10-dək)  Leykositlərin sayının azalması, bədən çəkisinin artması 

Az hallarda (1/1000-dən  < 

1/100-dək); 

 AST, ALT və bilirubinin səviyyəsinin yüksəlməsi 

Məlum deyil Şəkərli diabetli xəstələrdə qanda qlükozanın səviyyəsinin dəyişkən 

olması 

Zədələnmə və zəhərlənmə 

Tez-tez (1/100-dən < 1/10-dək)  Təsədufi zədələnmələr, sınıqlar 

  

 

Doza həddinin aşılması 

Simptomları: başgicəllənmə, diplopiya, nitq pozğunluğu, yuxululuq, letargiya, ishal və digər 

əlavə təsirlərin təzahürünün artması. 

Müalicəsi: mədənin yuyulması, aktivləşdirilmiş kömürün qəbulu, simptomatik müalicə. Ağır 

böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə hemodializ göstəriş ola bilər.  

 

Buraxılış forması 

100 mq; 300 mq və 400 mq-lıq kapsullar. Hər blisterdə 10 kapsul.  2, 5 və ya 10 blister (20, 50 

və ya 100 kapsul) içlik vərəqə ilə  birlikdə karton qutuya qablaşdırılır. 

 

Saxlanma şəraiti 

Orijinal qablaşdırmada 25°C-dən aşağı temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq 

lazımdır.  

 

Yararlılıq müddəti 

3 il. 

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.    

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Resept əsasında buraxılır. 

 

İstehsalçı 

Vörvaq Farma QmbX, və Ko. KQ.  

Kalverştrasse, 7, 71034, Böblinqen, Almaniya 

 
Draqenofarm Apoteker Püşl GmbH 

Göllstr.1,84529,Tittmoninq,Almaniya 

 

Medis İnterneşnl a.s.,Karlovo namesti 319/3,12000  

Praqa,Çex Respublikası 

 



 

 


