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УТВЕРЖДЕНА 

Приказом председателя 

Комитета фармации 

Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 

от «11» 04  2018    г. 
№  N014459, N014461 

 

Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного средства 
 

Торговое название. 
Прегабин. 

 

Международное непатентованное название. 
Прегабалин. 
 

Лекарственная форма. 
Капсулы. 
 

Состав. 
1 капсула содержит 75 мг или 150 мг прегабалина; 
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия 
кроскармеллоза, магния стеарат, тальк;  
твердая желатиновая капсула: желатин, титана диоксид (Е 171). 
 

Описание. 
Твердые желатиновые капсулы белого цвета. Содержимое капсул - 

порошок белого или почти белого цвета. Допускается наличие 
спрессованных столбиков или комочков, которые при нажатии 
распадаются. 
 

Фармакотерапевтическая группа. 
Препараты для лечения нервной системы. Противоэпилептические 
препараты. Противоэпилептические препараты другие. Прегабалин 

Код АТХ N03AX16. 

 

Фармакологические свойства. 

Фармакокинетика. 

Фармакокинетические показатели прегабалина в равновесном состоянии 
были схожими у пациентов с эпилепсией, которые применяют 
противоэпилептические препараты, и пациентов с хронической болью.  
Абсорбция.  
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Прегабалин быстро всасывается при пероральном приеме натощак и 
достигает максимальных концентраций в плазме на протяжении 1 часа 
после разового и многоразового применения. Рассчитанная 
биодоступность прегабалина при пероральном применении составляет 
90% и больше и не зависит от дозы. После многоразового применения 
равновесное состояние достигается через 24-48 часов. Скорость 
всасывания прегабалина снижается при одновременном приеме с пищей, в 
результате чего максимальная концентрация (Cmax) уменьшается 
приблизительно на 25-30 %, а время достижения максимальной 
концентрации (tmax) замедляется приблизительно на 2,5 часа. Однако 
применение прегабалина одновременно с пищей не имело клинически 
значимого влияния на степень его абсорбции. 
Распределение. 
Известно, что прегабалин легко проникает сквозь гематоэнцефалический 
барьер, а также сквозь плаценту и выделяется в молоко в период лактации. 
Условный объем распределения прегабалина после перорального приема 
составляет около 0,56 л/кг. Прегабалин не связывается с белками плазмы.  
Метаболизм.  
У человека прегабалин поддается незначительному метаболизму. После 
введении дозы радиоактивно меченного прегабалина приблизительно 98% 
радиоактивных веществ выводятся с мочой в виде неизмененного 
прегабалина. N-метилированный дериват прегабалина (основной 
метаболит прегабалина, который определяется в мочи) составлял 0,9 % от 
введенной дозы. Рацемизация S-энантиомера в R-энантиомер отсутствует. 

Выведение.  
Прегабалин выводится из системного кровообращения главным образом за 
счет экскреции почками в неизмененном виде. Средний период 
полувыведения прегабалина составляет 6,3 часа. Плазменный и почечный 
клиренс прегабалина прямо пропорционален клиренсу креатинина. 
Пациентам с нарушением функции почек или пациентам, которым 
проводят гемодиализ, необходимо корректировать дозу препарата           
(см. раздел «Способ применения и дозы»).  
Линейность/нелинейность.  
Фармакокинетика прегабалина является линейной для всего 
рекомендованного интервала доз. Межиндивидуальная 

фармакокинетическая вариабельность для прегабалина является низкой 
(меньше 20 %). Фармакокинетика многоразовых доз является 
предвиденной на основании данных разового дозирования. Таким образом, 
нет необходимости в мониторинге концентраций прегабалина в плазме 
крови. 
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов. 
Пол.  
Существующие данные, которые  свидетельствуют об отсутствии 
клинически значимого влияния пола на концентрации прегабалина в 
плазме крови. 
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Нарушение функции почек.  

Клиренс прегабалина прямо пропорционален клиренсу креатинина. Кроме 
того, прегабалин эффективно удаляется из плазмы при гемодиализе (после 
4 часов гемодиализа концентрации прегабалина в плазме крови снижаются 
приблизительно на 50%). Поскольку выведение почками является 
основным путем выведения прегабалина, пациентам с нарушением 
функции почек необходимо снижать дозу препарата, а после гемодиализа - 
принимать дополнительную дозу. 
Нарушение функции печени.  
Специальные фармакокинетические исследования с участием пациентов с 
нарушением функции печени не проводились. Поскольку прегабалин не 
поддается существенному метаболизму и выводится преимущественно в 
неизмененном виде с мочой, то маловероятно, чтобы нарушение функции 
печени могло значительно влиять на концентрации прегабалина в плазме 
крови.  
Дети. 
Существуют фармакокинетические данные о пероральном применении 
прегабалина у детей в возрастных группах от 3 месяцев до 16 лет. 
Известно, что время достижения максимальной концентрации в плазме 
было аналогичным во всех возрастных категориях. Клиренс креатинина 
был значимой ковариатой для предполагаемого объема распределения 

перорального прегабалина, а масса тела была значительной ковариатой для 
предпогагаемого объема распределения перорального прегабалина, и эта 
связь была аналогичной у детей и взрослых пациентов.  
Пациенты пожилого возраста. 
Известно, что клиренс прегабалина имеет тенденцию к снижению с 
возрастом. Такое снижение клиренса прегабалина при его применении 
перорально согласовывается с уменьшением клиренса креатинина, 

связаным с увеличением возраста. Пациентам с возрастными нарушениями 
почечной функции может понадобиться снижение дозы прегабалина. 
Кормление грудью. 
Существуют данные, что кормление грудью не влияло или имело 
незначительное влияние на фармакокинетику прегабалина. Прегабалин 
попадал в грудное молоко, при этом его средние концентрации в 
равновесном состоянии составляли около 76% от концентрации в плазме 
крови матери. 
Фармакодинамика. 

Действующее вещество – прегабалин, который представляет собой аналог 
гамма-аминомасляной кислоты ((S)-3-(аминометил)- 5-метилгексановая 
кислота). 
Механизм действия. 
Прегабалин связывается со вспомогательной субъединицей (2--белок) 
потенциалозависимых кальциевых каналов в центральной нервной 
системе.  
Невропатическая боль. 
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Известно, что во время исследований была продемонстрирована 
эффективность препарата для лечения диабетической нейропатии, 
постгерпетической невралгии и повреждение спинного мозга. 
Эффективность препарата при других видах нейропатической боли не 
изучали. 
Эпилепсия. 
Дополнительное лечение. 
Известно, что снижение частоты судорожных приступов наблюдалось уже 
на первой неделе. 
Монотерапия (у пациентов с впервые диагностированным заболеванием). 
Существуют данные, что при применении прегабалина было достигнуто не 
меньшей эффективности, в сравнении с применением ламотриджина. 

Известно, что прегабалин и ламотриджин были одинаково безопасными и 
хорошо переносились. 
Дети.  
Известно, что эффективность и безопасность прегабалина в качестве 
дополнительного средства при эпилепсии для детей в возрасте до 12 лет и 
подростков  не установлены. Побочные реакции, которые наблюдались в 
исследовании по изучению фармакокинетики и непереносимости были 
подобными к  побочным реакциям у взрослых. 
Генерализированное тревожное расстройство. 
Известно, что во время исследований, уменьшение симптомов 
генерализованного тревожного расстройства наблюдалось уже в первую 
неделю. Существуют данные, что нечеткость зрения чаще наблюдалась у 
пациентов, которые применяли прегабалин, чем у пациентов, которые 
получали плацебо. В большинстве случаев это явление исчезало при 
продолжении терапии.  
 

Показания к применению. 
Невропатическая боль. 
Препарат назначают для лечения невропатической боли у взрослых при 
повреждении периферической и центральной нервной системы. 
Эпилепсия. 
Препарат назначают как дополнительную терапию парциальных 
судорожных приступов с вторичной генерализацией или без нее у 
взрослых. 
Генерализированное тревожное расстройство. 
Препарат назначают для лечения генерализированного тревожного 
расстройства у взрослых. 
 

Способ применения и дозы. 
Препарат назначают в дозе от 150 до 600 мг в сутки, разделенной на 2 или 
3 приема. Препарат можно применять независимо от приема пищи. Данное 
лекарственное средство предназначено исключительно для перорального 
применения. 
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Невропатическая боль.  

Начальная доза прегабалина составляет 150 мг в сутки, разделенная на 2 
или 3 приема. 
В зависимости от индивидуальной реакции пациента и переносимости 
препарата дозу можно повысить через 3-7 дней до 300 мг в сутки и, если 
необходимо, повысить до максимальной дозы 600 мг в сутки еще через 7 
дней. 
Эпилепсия.  

Начальная доза прегабалина составляет 150 мг в сутки, разделенная на 2 
или 3 приема. В зависимости от индивидуальной реакции пациента и 
переносимости препарата дозу можно увеличить до 300 мг в сутки через 1 
неделю. Еще через неделю дозу можно увеличить до максимальной -       

600 мг в сутки. 
Генерализированные тревожные расстройства. 
Суточная доза варьирует от 150 до 600 мг, разделенная на два или три 
приема. Необходимость лечения прегабалином должна пересматриваться 
регулярно.  
Лечение прегабалином может быть начато с дозы 150 мг в сутки. В 
зависимости от индивидуальной реакции и переносимости препарата дозу 
можно увеличить до 300 мг в сутки после первой недели лечения. В 
течение следующей недели лечения дозу можно увеличить до 450 мг в 
сутки. Еще через неделю дозу можно увеличить до максимальной - 600 мг 
в сутки. 
Отмена препарата.  

Если прегабалин следует отменить, рекомендовано постепенно прекращать 
прием препарата на протяжении, по меньшей мере, 1 недели. 
Пациенты с нарушением функции почек. 
Уменьшение дозы у пациентов с нарушением функции почек необходимо 
проводить индивидуально, согласно показателю клиренса креатинина 
(CLcr), как указано в Таблице 1. Клиренс креатинина определяют по 
формуле: 
 

CLcr (мл/мин) = [ 1,23 х [140−возраст (года)] х вес (кг)уровень креатинина в плазме крови (мкммоль/л ) ] ( х 0,85 для женщин) 
 

Прегабалин эффективно выводится из плазмы крови с помощью 
гемодиализа (50% препарата в течение 4 часов). Для пациентов, которым 
проводят гемодиализ, суточную дозу прегабалина необходимо 
откорректировать соответственно функции почек. Дополнительно к 
суточной дозе, сразу после каждой 4-часовой процедуры диализа, 
необходимо применять дополнительную дозу препарата. 
 

Корректирование дозы прегабалина в зависимости от состояния функции 
почек. 
                                                                                                                Таблица 1 

Клиренс Общая суточная доза прегабалина * Режим дозирования 
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креатинина (CLcr) 

(мл/мин) 
Начальная доза 

(мг / сутки) 
Максимальная 
доза (мг / сутки) 

60 150 600 2 или 3 раза в сутки 

30 – <60 75 300 2 или 3 раза в сутки 

15 – <30 25-50 150 1 или 2 раза в сутки 

<15 25 75 1 раз в сутки 

Дополнительная доза после гемодиализа (мг) 
 25 100 Разовая доза+ 

* Общую суточную дозу (мг/сутки) необходимо разделить на количество 
приемов, чтобы получить количество миллиграмм на дозу. 
+ Дополнительная доза - это разовая дополнительная доза. 
 

Пациенты с нарушением функции печени. 
Нет необходимости в коррекции дозы для пациентов с нарушениями 
функции печени. 
Применение у пациентов пожилого возраста (свыше 65 лет). 
Для пациентов пожилого возраста может быть необходимым снизить дозу 
прегабалина по причине сниженной функции почек. 
 

Побочные действия. 
Наиболее частыми проявлениями побочных реакций были головокружение 
и сонливость. Известно, что побочные реакции обычно были легкой или 
умеренной степени.  
Побочные реакции, о которых сообщалось при применении прегабалина, 
указаны ниже по классификации органов и систем с указанием их частоты: 
очень частые (≥ 1/10), частые (≥ 1/100 < 1/10), нечастые (≥ 1/1000 <1/100), 

редкие (≥ 1/10000 <1/1000), очень редкие (<1/10000), частота неизвестна 
(невозможно оценить по имеющимся данным).  
Перечисленные побочные реакции также могут быть связаны с основным 
заболеванием и/или сопутствующими препаратами. Существуют данные, 
что во время лечения нейропатической боли центрального происхождения, 
вызванной поражением спинного мозга, увеличивалась частота побочных 
реакций в целом, частота побочных реакций со стороны ЦНС и особенно 
сонливость (см. раздел «Особые указания»).   
Инфекции и инвазии: частые – назофарингит. 
Со стороны кровеносной системы и лимфатической системы: нечастые – 

нейтропения. 
Со стороны иммунной системы: нечастые – повышенная 
чувствительность, редкие – ангионевротический отек, аллергическая 
реакция, анафилактоидные реакции. 
Нарушение обмена веществ и метаболизма: частые – усиление аппетита; 
нечастые – анорексия, гипогликемия. 
Со стороны психики: частые – помутнение сознания, дезориентация, 
раздражительность, эйфорическое расположение духа, снижение либидо, 
бессонница; нечастые – деперсонализация, аноргазмия, неспокойное 
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состояние, депрессия, возбужденность, изменение расположения духа, 
подавленное расположение духа, приподнятое расположение духа, 
затрудненный подбор слов, галлюцинации, патологические сновидения, 
усиление либидо, панические атаки, агрессия; редкие – расторможение.  
Со стороны нервной системы: очень частые – головокружение, 
сонливость, головная боль; частые – атаксия, нарушение координации, 
нарушение равновесия, расстройства внимания, ухудшение памяти, 
тремор, дизартрия, парестезия, гипестезия, седация, вялость, летаргия; 
нечастые – нарушение познавательной функции, нистагм, нарушение речи, 
миоклонус, гипорефлексия, дискинезия, психомоторная 
гиперреактивность, постуральное головокружение, гиперестезия, амнезия, 
агевзия, ощущение жжения, интенционный тремор, ступор, синкопе, 
околоротовая парестезия, нарушение психики, потеря сознания, 

когнитивное расстройство, плохое самочувствие, апатия, околоротовая 
парестезия, миоклония; редкие – судороги, гипокинезия, паросмия, 
дисграфия, гипалгезия, зависимость, мозжечковый синдром, синдром 
зубчатого колеса, кома, делирий,  энцефалопатия, экстрапирамидный 
синдром, синдром Гийена-Барре, интракраниальная гипертензия, 
маниакальные реакции, параноидные реакции, расстройства сна. 
Со стороны органов зрения: частые – нечеткость зрения, диплопия, 
конъюнктивит; нечастые – потеря периферического зрения, нарушение 
зрения, дефект поля зрения, сухость глаз, опухание глаз, снижение остроты 
зрения, боль в глазах, астенопия, фотопсия, усиленное слезотечение, 
раздражение глаз, нарушение аккомодации, блефарит, кровоизлияние в 
глазное яблоко, светочувствительность, отек сетчатки; редкие – потеря 
зрения, кератит, мидриаз, осцилопсия, изменение зрительного восприятия 
глубины, страбизм, яркость зрения, анизокория, язвы роговицы, 
экзофтальм, паралич глазной мышцы, ирит, кератоконъюнктивит, миоз, 
ночная слепота, офтальмоплегия, атрофия зрительного нерва, отек диска 
зрительного нерва, птоз, увеит. 
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: частые – вертиго;  
нечастые – гиперакузия. 
Нарушения со стороны сердца: нечастые – тахикардия, 
атриовентрикулярная блокада первой степени, синусовая брадикардия, 
застойная сердечная недостаточность; редкие – удлинение интервала QT, 
синусовая тахикардия, синусовая аритмия.  
Со стороны сосудистой системы: нечастые – артериальная 
гипотензия/гипертензия, приливы, гиперемия, ощущение холода в 
конечностях. 
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и 
средостения: частые – фаринголарингеальная боль; нечастые – одышка, 
носовое кровотечение, кашель, заложенность носа,  ринит, храп, сухость 
слизистой носа; редкие – отек легких, ощущение сжатия в горле, 
ларингоспазм, апноэ, ателектаз, бронхиолит, икота, фиброз легких, 
зевание. 
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Со стороны пищевого тракта:  
частые – рвота, тошнота, запор, диарея, сухость во рту, метеоризм, 
гастроэнтерит; нечастые – чрезмерное слюноотделение, вздутие живота, 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, оральная гипестезия, 
холецистит, холелитиаз, колит, желудочно-кишечные кровотечения, 
мелена, отек языка, ректальное кровотечение; редкие – асцит, дисфагия, 
панкреатит, афтозный стоматит, язва пищевода, периодонтальные 
абсцессы.  
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: частые – пролежни; нечастые 
– гипергидроз, папулезная сыпь, крапивница, зуд, алопеция, сухость кожи, 
экзема, гирсутизм, язвы кожи, везикулобулезная сыпь; редкие – синдром 
Стивенса-Джонсона, холодный пот, эксфолиативный дерматит, 
лихеноидный дерматит, меланоз, поражение ногтей, петехиальная сыпь, 
пурпура, пустулярная сыпь, атрофия кожи, некроз кожи, кожные и 
подкожные узелки.  
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани:  
частые – мышечные судороги, артралгия, боль в спине, боль в 
конечностях, спазмы мышц в области шеи; нечастые – отек суставов, 
миалгия, подергивание мышц, боль в шее, ригидность мышц; редкие – 

рабдомиолиз. 
Со стороны мочеиспускательной системы: нечастые – дизурия, 
недержание мочи, альбуминурия, гематурия, образование камней в почках, 
нефрит; редкие - олигурия, почечная недостаточность, острая почечная 
недостаточность, гломерулонефрит, пиелонефрит, задержка мочи. 
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: частые – 

эректильная дисфункция, импотенция; нечастые – задержка эякуляции, 
дисменорея, сексуальная дисфункция, лейкорея, менорагия, метрорагия, 
боль в молочных железах; редкие - аменорея, выделения из молочных 
желез, гипертрофия молочных желез, цервицит, баланит, эпидидимит, 
гинекомастия. 
Общие расстройства: частые – периферический отек, отеки, нарушения 
походки, падения, ощущение опьянения, необычные ощущения, 
повышенная усталость; нечастые – генерализированный отек, отек лица, 
ощущение сжатия в груди, боль, озноб, ощущение недомогания, астения, 
жажда, абсцесс, воспаление жировой ткани, реакции 
фоточувствительности; редкие – пирексия, гранулема, умышленное 
причинение вреда, забрюшинный фиброз, шок. 
Лабораторные показатели: частые – увеличение массы тела; нечастые – 

повышение уровня креатинфосфокиназы в крови, повышение уровня 
аланинаминотрансферазы, повышение уровня аспартатаминотрансферазы, 
повышение уровня глюкозы, уменьшение количества тромбоцитов; 
повышение уровня креатинина крови, уменьшение уровня калия в крови, 
снижение массы тела; редкие – уменьшение уровня лейкоцитов. 
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После прекращения краткосрочного и долгосрочного лечения 
прегабалином, у некоторых пациентов наблюдались симптомы отмены.  
Сообщалось о следующих реакциях: бессонница, головная боль, тошнота, 
тревожность, диарея, гриппоподобный синдром, судороги, нервозность, 
депрессия, боль, потливость и головокружение.  
Пациента необходимо проинформировать об этом в начале терапии.  
Относительно отмены прегабалина после долгосрочного лечения, нет 
данных относительно частоты и тяжести симптомов отмены в зависимости 
от продолжительности применения и дозы препарата. 
Дети. 
Известно, что профиль безопасности прегабалина был подобным к 
профилю безопасности у взрослых (см. раздел «Фармакологические 
свойства»). 
 

Противопоказания. 
- гиперчувствительность к действующему веществу или любому из 
вспомогательных веществ. 
- детский и подростковый возраст до 18 лет 

- женщины в период беременности и лактации 

 

Лекарственные взаимодействия. 
Поскольку прегабалин преимущественно экскретируется в неизмененном 
состоянии с мочой, испытывает незначительный метаболизм в организме 
человека (меньше 2 % дозы выделяется с мочой в виде метаболитов), не 
ингибирует in vitro метаболизм других препаратов и не связывается с 
белками крови, то маловероятно, что прегабалин может вызвать 
фармакокинетическое медикаментозное взаимодействие или быть 
объектом подобного взаимодействия.  
Исследование in vivo и популяционный фармакокинетический анализ. 

Известно, что в исследованиях in vivo не наблюдалось существенного 
клинического фармакокинетического взаимодействия между прегабалином 
и фенитоином, карбамазепином, вальпроевой кислотой, ламотриджином, 
габапентином, лоразепамом, оксикодоном или этанолом. 
Фармакокинетический популяционный анализ показал, что пероральные 
антидиабетические препараты, диуретики, инсулин, фенобарбитал, 
тиагабин и топирамат не имеют клинически значимого влияния на клиренс 
прегабалина. 
Пероральные контрацептивы, норетистерон и/или этинилэстрадиол. 

Одновременное применение прегабалина и пероральных контрацептивов 
норетистерона и/или этинилэстрадиола не влияет на фармакокинетику 
равновесного состояния каждого из препаратов. 
Лечебные средства, которые влияют на ЦНС. 
Прегабалин может потенцировать эффект этанола и лоразепама. В 
контролируемых клинических исследованиях одновременное введение 
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многоразовых пероральных доз прегабалина и оксикодона, лоразепама или 
этанола не создавали клинически значимого влияния на функцию дыхания.  
Сообщалось о развитии дыхательной недостаточности и комы у пациентов, 
которые одновременно принимали прегабалин и другие депрессанты 
центральной нервной системы. Прегабалин, вероятно, усиливает 
нарушение познавательной и основных двигательных функций, вызванное 
оксикодоном. 
Взаимодействие у пациентов пожилого возраста. 
Специальные исследования фармакодинамических взаимодействий при 
участии пациентов пожилого возраста не проводились. 
 

Особые указания. 
Пациенты с сахарным диабетом. 
Согласно современной клинической практике, некоторые пациенты с 
сахарным диабетом, масса тела которых увеличилась во время применения 
прегабалина, могут нуждаться в коррекции дозы гипогликемизирующих 
лечебных средств. 
Реакции гиперчувствительности. 
Сообщалось о возникновении реакций гиперчувствительности, включая 
случаи развития ангионевротического отека. Нужно немедленно 
прекратить применение прегабалина при наличии таких симптомов 
ангионевротического отека, как отек лица, околоротового участка или 
верхних дыхательных путей. 
Головокружение, сонливость, потеря сознания, спутанность сознания и 
нарушения психики. 
Применение прегабалина сопровождалось случаями головокружения и 
сонливостью, которая может увеличить риск возникновения случайных 
травм (падений) у людей пожилого возраста. Сообщалось также о развитии 
таких побочных реакций, как потеря сознания, спутанность сознания, 
нарушение психики. Поэтому необходимо советовать пациентам быть 
осторожными, пока им не станут известны возможные влияния препарата. 
Расстройства зрения. 
Сообщалось о временной размытости зрения и других изменениях зрения у 
пациентов, которые применяли прегабалин. В большинстве случаев это 
явление исчезало при постоянном применении прегабалина. Известно, что 
в исследованиях, в которых проводилось офтальмологическое 
обследование, частота ухудшения остроты зрения и изменения полей 
зрения была выше у пациентов, которые лечились прегабалином, чем у 
пациентов из группы плацебо; частота возникновения изменений на 
глазном дне была выше у пациентов из группы плацебо. Также сообщалось 
о побочных эффектах со стороны органов зрения, включая потерю зрения, 
размытость зрения или другие изменения остроты зрения, большинство из 
которых были временными. Прекращение применения прегабалина может 
способствовать исчезновению или ослаблению этих симптомов со стороны 
органов зрения.  
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Отмена сопутствующих противоэпилептических лечебных средств. 
Недостаточно данных относительно отмены сопутствующих 
противоэпилептических препаратов после достижения контроля над 
судорогами при добавлении прегабалина к лечению, которое уже 
проводится, ради перехода к монотерапии прегабалином. 
Симптомы отмены. 
После прекращения краткосрочного и долгосрочного применения 
прегабалина у некоторых пациентов наблюдались симптомы отмены (см. 
раздел «Побочные действия»). 

Судороги, в частности эпилептический статус и большие судорожные 
приступы, могут возникать во время лечения прегабалином или вскоре 
после прекращения его применения. 
Почечная недостаточность. 
Сообщалось о случаях почечной недостаточности. Хотя влияние отмены 
препарата на оборотность почечной недостаточности системно не 
изучалась, сообщалось об улучшении функций почек после отмены 
препарата или снижения дозы прегабалина. 

Застойная сердечная недостаточность. 
Сообщалось о случаях застойной сердечной недостаточности у пациентов, 
которые применяют прегабалин. Такая реакция большей частью 
наблюдалась во время лечения прегабалином невропатической боли у 
пациентов пожилого возраста с сердечно-сосудистыми нарушениями. 
Следует с осторожностью применять прегабалин таким пациентам. При 
прекращении применения прегабалина это явление может исчезнуть. 
Лечение невропатической боли центрального происхождения вследствие 
повреждения спинного мозга. 
Известно, что во время лечения невропатической боли центрального 
происхождения вследствие повреждения спинного мозга частота 
возникновения побочных реакций в общем, побочных реакций со стороны 
ЦНС и особенно сонливости была повышенной. Это можно объяснить 
аддитивным эффектом сопутствующих лечебных средств (например, 
антиспастических средств), которые необходимы для лечения этого 
состояния. Это обстоятельство необходимо принять во внимание в случае 
назначения прегабалина таким пациентам. 
Суицидальное мышление и поведение. 
У пациентов, которые лечились противоэпилептическими средствами на 
основе определенных показаний, наблюдались случаи суицидального 
мышления и поведения. Существующие данные мета-анализа 

рандомизированных плацебо-контролируемых исследований применения 
противоэпилептических препаратов также показал незначительное 
повышение риска появления суицидального мышления и поведения. 
Механизм возникновения этого риска неизвестен, а имеющиеся данные не 
исключают возможности его существования для прегабалина.  
Поэтому необходимо внимательно наблюдать за пациентом на предмет 
появления признаков суицидального мышления и поведения и назначить 
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соответствующее лечение в случаях его возникновения. Пациенты (и люди 
которые за ними ухаживают) должны знать о необходимости обратиться за 
медпомощью в случае появления признаков суицидального мышления и 
поведения.  
Ухудшение функции нижних отделов пищевого тракта.  
Сообщалось о явлениях, связанных с ухудшением функции нижних 
отделов пищевого тракта (такие как непроходимость кишечника, 
паралитическая непроходимость кишечника, запор), вследствие приема 
прегабалина вместе с препаратами, которые могут вызвать запоры, 
например, опиоидными аналгетиками. При комбинированном применении 
прегабалина и опиоидов следует принять меры для профилактики запоров 
(особенно у женщин и пациентов пожилого возраста). 
Аддитивный потенциал. 
Регистрировались случаи злоупотребления. Следует с осторожностью 
назначать препарат пациентам с наркотической зависимостью в анамнезе. 
Необходимо наблюдать за пациентами на предмет возникновения 
симптомов зависимости от прегабалина (сообщалось о случаях развития 
привыкания, превышения назначенной дозы, поведение, направленное на 
поиск препарата). 
Энцефалопатия.  
Случаи энцефалопатии возникали преимущественно у пациентов с 
сопутствующими заболеваниями, которые могут вызвать энцефалопатию. 
 

Дети. 
Безопасность и эффективность применения прегабалина детям в возрасте 
до 18 лет не установлены. Опираясь на существующие данные (см. раздел 
«Фармакологические свойства») невозможно предоставить никаких 
рекомендаций относительно применения этой категории пациентов. 
 

Применение в период беременности или кормления грудью. 
Беременность.  

Данные относительно применения прегабалина беременными женщинами 
отсутствуют. 
Существуют данные исследований, которые свидетельствуют о 
репродуктивной токсичности. Потенциальный риск для человека 
неизвестен. Поэтому прегабалин не следует применять в период 
беременности, за исключением отдельных случаев, когда польза для 
матери явным образом превышает возможный риск для плода. Женщинам 
репродуктивного возраста необходимо применять эффективные средства 
контрацепции. 
Период лактации.  

Известно, что небольшое количество прегабалина было обнаружено в 
молоке женщин, которые кормят грудью. 
Поэтому кормление грудью в период лечения прегабалином не 
рекомендовано. 
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Репродуктивная функция.  
Нет клинических сведений относительно влияния прегабалина на 
репродуктивную функцию женщин.  
Существуют данные о влиянии прегабалина на подвижность 
сперматозоидов мужского пола, которые получали дозу прегабалина 
600 мг в сутки: после 3-месячного лечения никакого влияния на 
подвижность сперматозоиды не выявлено. 
 

Способность влиять на скорость реакции при управлении 
автотранспортом или другими механизмами.  
Прегабалин может провоцировать головокружение и сонливость и может 
влиять на способность управлять автомобилем или механизмами. Поэтому 
пациентам следует рекомендовать воздерживаться от управления 
автомобилем или от работ со сложной техникой до тех пор, пока не станет 
известно, как именно препарат Прегабин влияет на способность к такой 
деятельности. 
  

Передозировка. 
Сообщалось, что наиболее частыми отмеченными побочными реакциями в 
случае передозировки прегабалином были сонливость, спутанность 
сознания, возбужденность и беспокойство. Также существуют данные о 
возникновении судорог. 
Изредка сообщалось о случаях комы. 
Лечение передозировки прегабалином должно включать общие 
поддерживающие мероприятия и, если необходимо, проведение 
гемодиализа. 
 

Форма выпуска и упаковка. 
По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из однослойной или 
многослойной поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой 
печатной лакированной. 
По 3 или по 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по 
медицинскому применению на государственном и русском языках 
вкладывают в картонную пачку. 
 

Условия хранения. 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25˚С. 
Хранить в недоступном для детей месте.  
 

Срок хранения. 
2 года. 
 

Условия отпуска из аптек. 
По рецепту. 
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Производитель/Держатель регистрационного удостоверения. 
ООО «Фарма Старт», 

Украина, г. Киев,  бул. И. Лепсе, 8. 
 

Адрес организации, принимающей претензии по качеству 
лекарственных средств от потребителей и ответственной за 
пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного 
средства на территории Республики Казахстан:  
ТОО «Ацино Каз»,  

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Бегалина, 136А 

Телефон: 8 (717-2) 91-61-51 

Факс: 8 (717-2) 91-61-51 

 

Контактное лицо: Цой Л.С. 
E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss 
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  Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау министрлігі 
Фармация комитеті төрағасының  

2018 жылғы “11”  04 

№  N014459, N014461 

бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

 

  

Дәрілік затты медициналық қолдану  
жөніндегі нұсқаулық 

 

Прегабин 

 

Саудалық атауы 

Прегабин 

 

Халықаралық патенттелмеген атауы 

Прегабалин 

 

Дәрілік түрі 
Капсулалар 

 

Құрамы 

1 капсуланың құрамында 75 мг немесе 150 мг прегабалин; 

қосымша заттар: микрокристалды целлюлоза, натрий кроскармеллозасы, 

магний стеараты, тальк;  
қатты желатинді капсула: желатин, титанның қостотығы (Е 171). 
 

Сипаттамасы 

Ақ түсті, қатты желатинді капсулалар. Капсулалардың ішіндегісі - ақ 
немесе ақ дерлік түсті ұнтақ. Басқан кезде үгітілетін, сығымдалған 
таяқшалардың немесе кесектердің болуына жол беріледі. 
 

Фармакотерапиялық тобы 

Жүйке жүйесін емдеуге арналған препараттар. Эпилепсияға қарсы 
препараттар. Эпилепсияға қарсы басқа препараттар. Прегабалин 

АТХ коды N03AX16. 

 

Фармакологиялық қасиеттері 
Фармакокинетикасы 

Прегабалиннің тепе-теңдік күйіндегі фармакокинетикалық көрсеткіштері 
эпилепсиясы бар, эпилепсияға қарсы препараттарды қабылдап жүрген 
пациенттер мен созылмалы ауыруы бар пациенттерде ұқсас болды.  
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Сіңірілуі.  
Прегабалин аш қарынға ішу арқылы қабылдағанда жылдам сіңіріледі және 

плазмадағы ең жоғарғы концентрациясына  бір рет және бірнеше рет  
қолданғаннан кейін 1 сағат ішінде жетеді. Прегабалиннің ішу арқылы 
қолданған кезде есептеп шығарылған биожетімділігі 90% және одан 
артықты құрайды және дозасына тәуелді емес. Бірнеше рет қолданғаннан 
кейін тепе-теңдік жағдайына 24-48 сағаттан соң жетеді. Прегабалиннің 
сіңірілу жылдамдығы тамақпен бір мезгілде қабылдағанда төмендейді, 
соның нәтижесінде ең жоғарғы концентрациясы (Cmax) шамамен 25-30 %-ға 
азаяды, ал ең жоғарғы концентрациясына жету уақыты (tmax) шамамен 2,5 
сағатқа баяулайды. Алайда, прегабалинді тамақпен бір мезгілде 
қолданудың, оның сіңірілу дәрежесіне  клиникалық тұрғыдан елеулі әсері 
болмаған. 

Таралуы. 

Прегабалин гематоэнцефалдық бөгет арқылы, сондай-ақ, плацента арқылы 

оңай өтетіндігі және лактация кезінде сүтке бөлініп шығатындығы белгілі. 
Ішу арқылы қабылданғаннан кейін прегабалиннің таралуының шартты 
көлемі 0,56 л/кг жуықты құрайды. Прегабалин плазма ақуыздарымен 
байланыспайды.  

Метаболизмі.  
Адамда прегабалин метаболизмге елеусіз ұшырайды. Радиоактивті 
таңбалы прегабалиннің дозасын енгізгеннен кейін радиоактивті заттардың 
98%-ға жуығы несеп арқылы өзгермеген прегабалин түрінде шығарылады. 

Прегабалиннің N-метилденген дериваты (прегабалиннің несепте 
анықталатын негізгі метаболиті) енгізілген дозасының 0,9%-ын құраған. S-

энантиомердің R-энантиомерге рацемизациялануы болмайды. 

Шығарылуы.  

Прегабалин жүйелі қанайналымнан негізінен,  бүйрек арқылы өзгеріссіз 
күйде экскрециялануының есебінен шығарылады. Прегабалиннің 
жартылай шығарылуының орташа кезеңі 6,3 сағатты құрайды. 

Прегабалиннің плазмалық және бүйректік клиренсі креатинин клиренсіне 
тікелей пропорционал. Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттерге 
немесе гемодиализ жүргізілетін пациенттерге препараттың дозасын түзету 

қажет («Қолдану тәсілі және дозалары» бөлімін қараңыз).  

Дозаға тәуелділігі/тәуелсіздігі.  
Прегабалиннің фармакокинетикасы дозаларының барлық ұсынылған 

аралықтары үшін дозасына тәуелді болып табылады. Прегабалин үшін 
түраралық фармакокинетикалық ауытқымалылығы төмен (20 %-дан аз) 

болып табылады. Көп реттік дозаларының фармакокинетикасы бір реттік 
дозасының негізінде болжамды болып табылады. Осылайша,  

прегабалиннің қан плазмасындағы концентрацияларына мониторинг 

жүргізу қажет емес. 

Пациенттердің жекелеген топтарындағы фармакокинетикасы. 

Жыныстық ерекшелік.  
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Қолда бар мәліметтер жыныстық ерекшеліктің қан плазмасындағы 

прегабалин концентрациясына клиникалық тұрғыдан елеулі әсерінің 
жоқтығын көрсетеді. 
Бүйрек функциясының бұзылуы.  

Прегабалиннің клиренсі креатинин клиренсіне тікелей пропорционал. 
Бұдан өзге, прегабалин гемодиализ кезінде плазмадан тиімді шығарылады 

(4 сағат гемодиализден кейін прегабалиннің қан плазмасындағы 

концентрациясы шамамен 50%-ға төмендейді). Бүйрекпен шығарылуы 

прегабалиннің шығарылуының негізгі жолы болып табылатындықтан, 
бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттерге препараттың дозасын 
төмендету, ал гемодиализден кейін - қосымша дозасын қабылдау қажет. 

Бауыр функциясының бұзылуы.  

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттердің қатысуымен арнайы 

фармакокинетикалық зерттеулер жүргізілген жоқ. Прегабалин елеулі  
метаболизмге ұшырамайтындықтан және көбінесе өзгеріссіз күйінде 
несеппен шығарылатын болғандықтан,  прегабалиннің қан плазмасындағы 

концентрациясына бауыр функциясы бұзылуының елеулі әсер ету 
ықтималдығы аз.  

Балалар. 

Прегабалиннің 3 айдан 16 жасқа дейінгі жас тобындағы балаларда ішу 
арқылы қолданылғаны туралы фармакокинетикалық мәліметтер бар. 

Плазмадағы ең жоғарғы концентрациясына жету уақыты барлық жас 
топтары санаттарында ұқсас  болғандығы белгілі. Креатинин клиренсі ішу 
арқылы қабылданған прегабалиннің болжалды таралу көлемі үшін 
маңызды ковариата болды, ал дене салмағы ішу арқылы қабылданған 

прегабалиннің болжалды таралу көлемі үшін  айтарлықтай ковариата 
болды, және бұл байланыс балалар мен ересек пациенттерде ұқсас болды.  

Егде жастағы пациенттер. 

Прегабалиннің клиренсі жас ұлғайған сайын төмендеу үрдісіне ие екендігі 
белгілі. Прегабалинді ішу арқылы қолданған кезде оның клиренсінің 
мұндай төмендеуі креатинин клиренсінің жас ұлғаюына байланысты 
азаюына сәйкес келеді. Бүйрек функциясының жас шамасына қарай 
бұзылулары бар пациенттерге прегабалиннің дозасын азайту қажет болуы 
мүмкін. 

Бала емізу. 

Бала емізудің прегабалин фармакокинетикасына әсер етпегені немесе 
әсерінің елеусіз болғандығы туралы мәліметтер бар. Прегабалин емшек 
сүтіне енген, бұл жағдайда оның тепе-теңдік жағдайындағы орташа 
концентрациялары анасының қан плазмасындағы концентрациясының 

76%-ына жуығын құраған. 

Фармакодинамикасы 

Әсер етуші заты – гамма-аминмай қышқылының ((S)-3-(аминометил)- 5-

метилгексан қышқылы) аналогы болып табылатын прегабалин. 

Әсер ету механизмі. 
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Прегабалин орталық жүйке жүйесіндегі күші жағынан тәуелді кальций 
өзекшелерінің қосымша суббірлігімен (2--ақуыз) байланысады.  

Невропатиялық ауыру. 

Зерттеулер кезінде препараттың диабеттік нейропатияны, герпестен 
кейінгі невралгияны және жұлын зақымдануын емдеу үшін тиімділігі 
көрсетілгені белгілі. Препараттың нейропатиялық ауырудың басқа түрлері 
кезіндегі тиімділігі зерттелмеген. 

Эпилепсия. 
Қосымша ем. 

Құрысу ұстамалары жиілігінің азаюы алғашқы аптада-ақ байқалғандығы 
белгілі. 
Монотерапия (ауру диагнозы алғаш қойылған пациенттерде). 

Ламотриджинді қолданып емдеумен салыстырғанда, прегабалинді 
қолданған кезде тиімділікке аз қол жеткізілмегені туралы мәліметтер бар. 

Прегабалин мен ламотриджиннің қауіпсіздіктері бірдей және жақсы 
көтерімді болғандығы белгілі. 
Балалар.  

Прегабалиннің 12 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер үшін  
эпилепсия кезіндегі қосымша дәрі ретіндегі тиімділігі мен қауіпсіздігі 
анықталмаған. Фармакокинетикасы мен көтерімділігін зерттеу үшін  
жүргізілген зерттеуде байқалған жағымсыз реакциялары ересектердегі 
жағымсыз реакцияларына ұқсас болған. 

Жайылған үрейлі бұзылыс. 

Зерттеулер кезінде, жайылған үрейлі бұзылыс симптомдарының азаюы 
алғашқы аптада-ақ байқалғандығы белгілі. Бұлыңғыр көру көбінесе, 

плацебо қабылдаған пациенттерге қарағанда, прегабалинді қолданған 
пациенттерде байқалғандығы туралы мәліметтер бар. Көпшілік жағдайда 
бұл құбылыс емдеуді жалғастырған кезде жойылып отырған.  

 

Қолданылуы 

Невропатиялық ауыру. 

Препаратты ересектердегі шеткері және орталық жүйке жүйесінің 
зақымдануы кезіндегі  невропатиялық ауыруды емдеу үшін тағайындайды. 

Эпилепсия. 
Препаратты ересектердегі салдарлы жайылуымен немесе онсыз жүретін 
парциальді құрысу ұстамаларының қосымша емі ретінде тағайындайды. 

Жайылған үрейлі бұзылыс. 

Препаратты ересектердегі жайылған үрейлі бұзылыстарды емдеу үшін 
тағайындайды. 

 

Қолдану тәсілі және дозалары 

Препаратты тәулігіне 150-ден 600 мг дейінгі дозада, 2 немесе 3 қабылдауға 
бөліп тағайындайды. Препаратты ас ішуге байланыссыз қолдануға болады. 

Бұл дәрілік зат тек ішу арқылы қолдануға арналған. 

Невропатиялық ауыру.  
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Прегабалиннің бастапқы дозасы тәулігіне 2 немесе 3 қабылдауға бөлінген 

150 мг құрайды. 

Пациенттің жекелей реакциясы мен препараттың көтерімділігіне 
байланысты, дозасын 3-7 күннен соң тәулігіне 300 мг дейін арттыруға 
болады және, егер қажет болса, тағы 7 күннен соң ең тәулігіне 600 мг 
жоғарғы дозасына дейін арттыруға болады. 

Эпилепсия.  

Прегабалиннің бастапқы дозасы тәулігіне 2 немесе 3 қабылдауға бөлінген 
150 мг құрайды. Пациенттің жекелей реакциясы мен препараттың 
көтерімділігіне байланысты, дозасын 1 аптадан соң  300 мг дейін 
арттыруға болады. Тағы бір аптадан соң дозасын ең жоғарғысына - 

тәулігіне 600 мг дейін арттыруға болады. 

Жайылған үрейлі бұзылыстар. 

Тәуліктік дозасы 150-ден екі немесе үш қабылдауға бөлінген 600 мг дейін 
ауытқып тұрады. Прегабалинмен емдеу қажеттілігі жекелей қарастырылуы 
тиіс.  

Прегабалинмен емдеуді тәулігіне 150 мг дозасынан бастауға болады. 

Жекелей реакцияға және препараттың көтерімділігіне байланысты, 
емдеудің алғашқы аптасынан соң дозасын тәулігіне 300 мг дейін арттыруға 
болады. Келесі емдеу аптасы ішінде дозасын тәулігіне 450 мг дейін 
арттыруға болады. Тағы бір аптадан соң дозасын ең жоғарғысына - 

тәулігіне 600 мг дейін арттыруға болады. 

Препаратты тоқтату.  

Егер прегабалинді тоқтату керек болса, препаратты қабылдауды біртіндеп, 
кемінде 1 апта ішінде тоқтату ұсынылады. 

Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттер. 

Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттерде дозасын азайтуды 

жекелей, 1 кестеде көрсетілгендей, креатинин клиренсі (CLcr) 

көрсеткішіне сәйкес жүргізу қажет. Креатинин клиренсі келесі формула 
бойынша анықталады: 

 

CLcr  ] ( х 0,85 әйелдер үшін) 

 

Прегабалин қан плазмасынан гемодиализдің көмегімен тиімді 
шығарылады (4 сағат ішінде 50% препарат). Гемодиализ жүргізілетін 

пациенттер үшін прегабалиннің тәуліктік дозасын функциясына сәйкес 
түзету қажет. Тәуліктік  дозасына қосымша, әрбір 4 сағаттық диализ 

емшарасынан кейін бірден, препараттың қосымша дозасын қабылдау 

қажет. 

 

Прегабалиннің  дозасын бүйрек функциясының жағдайына байланысты 
түзету. 
                                                                                                                1 кесте 

Креатинин 

клиренсі (CLcr) 

Прегабалиннің жалпы тәуліктік 
дозасы * 

Дозалау режимі  

Қан плазмасындағы креатинин деңгейі (мкммоль/л) 

1,23 ×{140- жас шамасы (жас)}× салмақ (кг) 
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(мл/мин) Бастапқы 

дозасы 

(мг / тәулік) 

Ең жоғарғы 
дозасы (мг / тәулік) 

60 150 600 Тәулігіне 2 немесе 3 

рет  
30 – <60 75 300 Тәулігіне 2 немесе 3 

рет 

15 – <30 25-50 150 Тәулігіне 1 немесе 2 

рет 

<15 25 75 Тәулігіне 1 рет 

Гемодиализден кейінгі қосымша дозасы (мг) 
 25 100 Бір реттік дозасы+ 

* Жалпы тәуліктік дозасын (мг/тәулік) әр  дозасында миллиграмм мөлшері 
болуы үшін, бірнеше қабылдауға бөлуге болады. 

+ Қосымша дозасы – бұл бір реттік қосымша дозасы. 

 

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттер. 

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттер  үшін дозасын түзету қажет 
емес. 

Егде жастағы (65 жастан асқан) пациенттерде қолданылуы.  

Егде жастағы пациенттер үшін бүйрек функциясының төмендеуі себепті, 
прегабалиннің дозасын азайту қажет болуы мүмкін. 

 

Жағымсыз әсерлері 
Анағұрлым жиі кездескен жағымсыз реакцияларының көріністері бас 
айналуы мен ұйқышылдық болды. Жағымсыз реакциялары әдетте, 
жеңілден орташа дәрежеге дейін болғаны белгілі.  
Ағзалар мен жүйелері жіктеуі бойынша жиіліктерін көрсете отырып 
көрсетілген: өте жиі (≥ 1/10), жиі (≥ 1/100 < 1/10), жиі емес (≥ 1/1000 

<1/100), сирек (≥ 1/10000 <1/1000), өте сирек (<1/10000), жиілігі белгісіз 
(қолда бар мәліметтер бойынша бағалау мүмкін емес).  

Атап келтірілген жағымсыз реакциялар негізгі аурумен де және/немесе 
қатарлас препараттармен де байланысты болуы мүмкін. Жұлын 
зақымдануынан туындаған, шығу тегі орталықтық нейропатиялық 
ауыруды емдеу кезінде, жалпы алғанда жағымсыз реакциялардың, ОЖЖ 
тарапынан болған жағымсыз реакциялардың жиілігі мен 
ұйқышшылдықтың  жиілігі артқаны туралы мәліметтер бар («Айрықша 
нұсқаулар» бөлімін қараңыз).   

Инфекциялар мен инвазиялар: жиі – назофарингит. 
Қан жүретін жүйе мен лимфа жүйесі тарапынан: жиі емес – 

нейтропения. 
Иммундық жүйе тарапынан: жиі емес – жоғары сезімталдық, сирек – 

ангионевроздық ісіну, аллергиялық реакция, анафилактоидтық реакциялар. 

Зат алмасу мен метаболизм бұзылуы: жиі  – тәбеттің күшеюі; жиі емес – 

анорексия, гипогликемия. 
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Психика тарапынан: жиі  – сананың көмескіленуі, бағдарсыздық, 

ашушаңдық, эйфориялық толқу, либидо төмендеуі, ұйқысыздық; жиі емес 

– тұлғасын танымау, аноргазмия, мазасыз жай-күй, депрессия, қозу, көңіл-

күйдің өзгеруі, жабырқау көңіл-күй, көтеріңкі көңіл-күй, сөз тауып айтуға 
қиналу, елестеулер, патологиялық түс көрулер, либидо күшеюі, үрей 
шабуылдары, озбырлық; сирек – мәңгіру.  

Жүйке жүйесі тарапынан: өте жиі  – бас айналуы, ұйқышылдық, бас 
ауыруы; жиі  – атаксия, қимыл-қозғалыс үйлесімділігінің бұзылуы, тепе-

теңдік бұзылуы, зейін бұзылыстары, есте сақтаудың нашарлауы, тремор, 
дизартрия, парестезия, гипестезия, седация, енжарлық, летаргия; жиі емес 

– танымдық функцияның бұзылуы, нистагм, сөйлеудің бұзылуы, 

миоклонус, гипорефлексия, дискинезия, психомоторлық аса жоғары 
белсенділік, постуральді бас айналуы, гиперестезия, амнезия, агевзия, 
шымылдатып ашыту сезімі, интенциондық тремор, мелшию, синкопе, ауыз 
айналасының парестезиясы, психика бұзылуы, естен тану, когнитивтік 
бұзылыс, өзін нашар сезіну, апатия, ауыз айналасының парестезиясы, 

миоклония; сирек – құрысулар, гипокинезия, паросмия, дисграфия, 
гипалгезия, тәуелділік, мишықтық синдром, тісшелі дөңгелек синдромы, 

кома, делирий,  энцефалопатия, экстрапирамидалық синдром, Гийен-Барре 

синдромы, интракраниальді гипертензия, маниакальді реакциялар, 

параноидтық реакциялар, ұйқы бұзылыстары. 

Көру мүшелері тарапынан: жиі  – анық көрмеу, диплопия, конъюнктивит; 
жиі емес – шеткері көрудің жоғалуы, көру бұзылуы, көру аумағының 
ақауы, көздің құрғауы, көздің ісінуі, көру өткірлігінің төмендеуі, көздің 
ауыруы, астенопия, фотопсия, жас ағудың күшеюі, көздің тітіркенуі, 
аккомодация бұзылуы, блефарит, көз алмасына қан құйылуы, жарыққа 
сезімталдық, торқабықтың ісінуі; сирек – көрмей қалу, кератит, мидриаз, 
осцилопсия, көру тереңдігінің өзгеруі, страбизм, қанық көру, анизокория, 
мөлдір қабықтың ойық жарасы, экзофтальм, көз бұлшықетінің салдануы, 

ирит, кератоконъюнктивит, миоз, түнде көрмеу, офтальмоплегия, көру 
жүйкесінің атрофиясы, көру жүйкесі дискісінің ісінуі, птоз, увеит. 
Есту мүшелері мен вестибулярлық аппарат тарапынан: жиі  – вертиго;  
жиі емес – гиперакузия. 
Жүрек тарапынан бұзылулар: жиі емес – тахикардия, бірінші дәрежедегі 
атриовентрикулярлық блокада, синустық брадикардия, жүректің іркілісті 
жеткіліксіздігі; сирек – QT аралығының ұзаруы, синустық тахикардия, 
синустық аритмия.  
Тамыр жүйесі тарапынан: жиі емес – артериялық  
гипотензия/гипертензия, қан кернеулері, гиперемия, аяқ-қолдардың 
мұздауы сезімі. 
Таныс алу жүйесі, кеуде қуысы және көкірекортасы ағзалары тарапынан: 

жиі  – фаринголарингеальді ауыру; жиі емес – ентігу, мұрыннан қан кету, 

жөтел, мұрынның бітелуі,  ринит, қорылдау, мұрынның шырышты 
қабығының құрғауы; сирек – өкпе ісінуі, тамақтың қысылу сезімі, 
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ларингоспазм, апноэ, ателектаз, бронхиолит, ықылық, өкпе фиброзы, 

есінеу. 

Ас қорыту жүйесі тарапынан:  

жиі  – жүрек айнуы, құсу, іш қатуы, диарея, ауыздың құрғауы, метеоризм, 
гастроэнтерит; жиі емес – шамадан тыс сілекей бөлінуі, іштің кебуі, 
гастроэзофагеальді рефлюкс ауруы, оральді гипестезия, холецистит, 
холелитиаз, колит, асқазан-ішектен қан кету, мелена, тілдің ісінуі, 
ректальді қан кету; сирек – асцит, дисфагия, панкреатит, афтоздық 

стоматит, өңештің ойық жарасы, периодонтальді абсцестер.  

Тері және теріасты шелі тарапынан: жиі  – тесілулер; жиі емес – 

гипергидроз, папулалық бөртпе, есекжем, қышыну, алопеция, терінің 
құрғауы, экзема, гирсутизм, терінің ойық жарасы, везикулабуллезді 
бөртпе; сирек – Стивенс-Джонсон синдромы, суық тер, эксфолиативтік 

дерматит, лихеноидты дерматит, меланоз, тырнақтардың зақымдануы, 

петехиальді бөртпе, пурпура, пустулалық бөртпе, тері атрофиясы, тері 
некрозы, терідегі және теріасты түйіндері.  
Тірек-қимыл жүйесі мен дәнекер тіндер тарапынан:  жиі  – бұлшықет 
құрысулары, артралгия, арқаның ауыруы, аяқ-қолдардың ауыруы, мойын 
аумағы бұлшықеттерінің түйілуі; жиі емес – буындардың ісінуі, миалгия, 
бұлшықеттердің тартылуы, мойынның ауыруы, бұлшықеттердің сіресуі; 
сирек – рабдомиолиз. 
Несеп шығару жүйесі тарапынан: жиі емес – дизурия, несепті ұстай 
алмау, альбуминурия, гематурия, бүйректе тастардың түзілуі, нефрит; 
сирек - олигурия, бүйрек жеткіліксіздігі, бүйректің жедел жеткіліксіздігі, 
гломерулонефрит, пиелонефрит, несептің іркілуі. 
Ұрпақ өрбіту жүйесі мен сүт бездері тарапынан: жиі  – эректильді 
дисфункция, импотенция; жиі емес – эякуляция іркілісі, дисменорея, 
сексуалдық дисфункция, лейкорея, меноррагия, метроррагия, сүт 
бездерінің ауыруы; сирек - аменорея, сүт бездерінен бөліністер, сүт 
бездерінің гипертрофиясы, цервицит, баланит, эпидидимит, гинекомастия. 
Жалпы бұзылыстар: жиі  – шеткері ісіну, ісінулер, жүріс-тұрыс 
бұзылулары, құлап қалулар, масаю сезімі, әдеттен тыс сезінулер, қатты 
шаршау; жиі емес – жайылған ісіну, беттің ісінуі, кеуденің қысылу сезімі, 
ауыру, қалтырау, дімкәстану сезімі, астения, шөлдеу, абсцесс, май тінінің 
қабынуы, фотосезімталдық реакциялары; сирек – пирексия, гранулема, 
қасақана зиян келтіру, ішпердеартылық фиброз, шок. 
Зертханалық көрсеткіштер: жиі  – дене салмағының арту; жиі емес – 

қандағы креатинфосфокиназа деңгейінің жоғарылауы, 

аланинаминотрансфераза деңгейінің жоғарылауы, 

аспартатаминотрансфераза деңгейінің жоғарылауы, глюкоза деңгейінің 
жоғарылауы, тромбоциттер санының азаюы; қандағы креатинин деңгейінің 
жоғарылауы, қандағы калий деңгейінің азаюы, дене салмағының азаюы; 

сирек – лейкоциттер деңгейінің азаюы. 
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Прегабалинмен қысқа мерзімі ішіндегі және ұзақ уақыт емдеуден соң, 
кейбір пациенттерде тоқтату симптомдары дамыған.  

Келесі реакциялар туралы хабарланды: ұйқысыздық, бас ауыруы, жүрек 
айнуы, үрейлену, диарея, тұмаутәрізді синдром, құрысулар, күйгелектік, 

депрессия, ауыру, тершеңдік және бас айналуы.  

Бұл жөнінде пациентті емдеудің басында хабардар ету қажет.  

Прегабалинді ұзақ уақыт емдеуден соң тоқтатуға қатысты, препараттың 
қолданылу ұзақтығы мен дозасына байланысты тоқтату симптомдарының 

жиілігі мен ауырлығына қатысты мәліметтер жоқ. 

Балалар. 

Прегабалиннің қауіпсіздік бейіні ересектердегі қауіпсіздік бейініне ұқсас  
болғаны белгілі («Фармакологиялық қасиеттері» бөлімін қараңыз). 

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 

- әсер етуші затына немесе қосымша заттарының кез келгеніне аса жоғары 
сезімталдық. 

- балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерге 

- жүктілік және лактация кезеңіндегі әйелдер 

 

Дәрілермен өзара әрекеттесулері 
Прегабалин көбінесе өзгеріссіз күйінде несеппен  
экскрецияланатындықтан, адам организмінде, елеусіз метаболизмге 
ұшырайды (дозасының 2 %-ынан азы несеппен метаболиттері түрінде 
бөлініп шығады), басқа препараттардың in vitro метаболизмін 
тежемейтіндіктен және қан ақуыздарымен байланыспайды, онда, 
прегабалиннің фармакокинетикалық өзара дәрілік әрекеттесуді туғызу 
немесе ондай өзара әрекеттестік нысаны болу ықтималдығы аз.  

In vivo зерттеу және популяциялық фармакокинетикалық талдау. 

In vivo зерттеулерде прегабалин мен фенитоин, карбамазепин, вальпрой 
қышқылы, ламотриджин, габапентин, лоразепам, оксикодон немесе этанол 

арасында елеулі клиникалық фармакокинетикалық өзара әрекеттесулер 
байқалмағаны белгілі. Фармакокинетикалық популяциялық талдау, 

диабетке қарсы пероральді препараттар, диуретиктер, инсулин, 
фенобарбитал, тиагабин және топираматтың прегабалин клиренсіне 
клиникалық тұрғыдан елеулі әсер етпейтіндігін көрсетті. 
Пероральді контрацептивтер, норетистерон және/немесе 

этинилэстрадиол. 

Прегабалин мен пероральді контрацептивтер норетистеронды және/немесе 

этинилэстрадиолды бір мезгілде қолдану, препараттардың әрқайсысының 
тепе-теңдік жағдайындағы фармакокинетикасына әсер етпейді. 
ОЖЖ-ға әсер ететін емдік заттар. 

Прегабалин этанол мен лоразепамның әсерін күшейтуі мүмкін. 

Бақыланатын клиникалық зерттеулерде прегабалин мен оксикодонның, 

лоразепамның немесе этанолдың бірнеше реттік пероральді дозаларын бір 
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мезгілде енгізу тыныс алу функциясына клиникалық тұрғыдан елеулі әсер 
етуін туғызған жоқ.  

Прегабалинді және орталық жүйке жүйесінің басқа депрессанттарын бір 
мезгілде қабылдаған пациенттерде тыныс алу жеткіліксіздігі мен кома 
дамығаны туралы хабарланды.

 Прегабалин, танымдық және негізгі қимыл-

қозғалыс функцияларының оксикодоннан туындаған  бұзылуын күшейтуі 
ықтимал. 

Егде жастағы пациенттердегі өзара әрекеттесуі. 
Егде жастағы пациенттердің қатысуымен фармакодинамикалық өзара 
әрекеттесулеріне арнайы зерттеулер жүргізілген жоқ. 

 

Айрықша нұсқаулар. 

Қант диабеті бар пациенттер. 

Заманауи клиникалық тәжірибеге сәйкес, қант диабеті бар, прегабалинді 
қолдану кезінде дене салмағы арта түскен кейбір пациенттерге 

гипогликемиялайтын емдік заттардың дозасын түзету қажет болуы мүмкін. 

Аса жоғары сезімталдық реакциялары. 

Ангионевроздық ісіну дамыған жағдайларды қоса, аса жоғары сезімталдық 
реакцияларының туындағаны туралы хабарланды. Беттің, ауыз 
айналасының немесе жоғарғы тыныс жолдарының ісінуі сияқты, 
ангионевроздық ісіну симптомдары болса, прегабалинді қолдануды дереу 
тоқтату керек. 

Бас айналуы, ұйқышылдық, естен тану, сананың шатасуы және психика 
бұзылулары. 

Прегабалинді қолдану бас айналуы жағдайларымен және ұйқышылдықпен 
қатар жүрген, ол егде жастағы адамдарда байқаусызда жарақаттанулардың 

(құлап қалулар) туындауы қаупін арттыруы мүмкін. Сонымен қатар, естен 
тану, сананың шатасуы, психика бұзылуы сияқты жағымсыз 

реакциялардың дамығаны туралы хабарланған. Сондықтан пациенттерге, 
препараттың болуы мүмкін әсерлері белгілі болғанша, сақтық танытуға 
кеңес беру қажет. 

Көру бұзылыстары. 

Прегабалинді қолданған пациенттердегі уақытша бұлыңғыр көру және 
көрудегі басқа өзгерістер туралы хабарланған. Көпшілік жағдайларда бұл 
құбылыс прегабалинді тұрақты қолданған кезде жойылған. 

Офтальмологиялық тексеру жүргізілген зерттеулерде, көру өткірлігінің 
нашарлауы мен көру аймағындағы өзгерістердің жиілігі плацебо 

тобындағы пациенттерге қарағанда, прегабалинмен емделген пациенттерде 
жоғары болған; көз түбіндегі өзгерістердің туындау жиілігі плацебо 

тобындағы пациенттерде жоғары болды. Сонымен қатар, көрмей қалуды, 

бұлыңғыр көруді немесе көру өткірлігіндегі басқа өзгерістерді қоса, көру 
мүшелері тарапынан болатын жағымсыз әсерлер туралы хабарланған, 

олардың көпшілігі уақытша сипатта болған. Прегабалинді қолдануды 
тоқтату көру мүшелері тарапынан болатын аталған симптомдардың 

жойылуына немесе әлсіреуіне ықпал етуі мүмкін.  
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Эпилепсияға қарсы қатарлас емдік заттарды тоқтату. 

Емге прегабалинді қосқаннан кейін, құрысулардың бақылануына қол 
жеткізген соң эпилепсияға қарсы қатарлас препараттарды тоқтатуға 
қатысты мәліметтер жеткіліксіз, қазір прегабалинмен монотерапияға көшу 
үшін оған зерттеу жүргізіліп жатыр. 
Тоқтату симптомдары. 
Прегабалинді қысқа уақыт аралығында және ұзақ уақыт бойы қолдануды 
тоқтатқаннан кейін, кейбір пациенттерде  тоқтату симптомдары байқалған 
(«Жағымсыз әсерлері» бөлімін қараңыз). 

Құрысулар, атап айтқанда, эпилепсия статусы және ауқымды құрысу 
ұстамалары, прегабалинмен емдеу кезінде немесе оны қолдануды 
тоқтатқаннан кейін көп ұзамай туындауы мүмкін. 

Бүйрек жеткіліксіздігі. 
Бүйрек жеткіліксіздігі жағдайлары туралы хабарланған. Препаратты 
тоқтатудың бүйрек жеткіліксіздігінің қайталануына әсері жүйелі түрде 
зерттелмесе де, препаратты тоқтатқаннан кейін немесе  прегабалиннің 

дозасын азайтқаннан кейін бүйрек функциясының жақсарғаны туралы 
хабарлар болған. 

Жүректің іркілісті жеткіліксіздігі. 
Прегабалинді қолданып жүрген пациенттердегі жүректің іркілісті 
жеткіліксіздігі жағдайлары туралы хабарланған. Мұндай реакция көбінесе, 
егде жастағы, жүрек-қантамырлық бұзылулары бар пациенттерде, 
невропатиялық ауыруды  прегабалинмен емдеу кезінде байқалған. 

Прегабалинді ондай пациенттерге сақтықпен қолдану керек. Прегабалинді 
қолдану тоқтатылған жағдайда, бұл құбылыс жоғалуы мүмкін. 

Жұлын зақымдануы салдарынан болған шығу тегі орталықтық  
невропатиялық ауыруды емдеу. 

Жұлын зақымдануының салдарынан болған шығу тегі орталықтық 

невропатиялық ауыруды емдеу кезінде  жалпы алғанда, ОЖЖ тарапынан 
жағымсыз реакциялардың және, әсіресе, ұйқышылдықтың туындау жиілігі 
жоғары болған. Мұны аталған жағдайды емдеу үшін қажетті қатарлас 
емдік заттардың (мысалы, антиспазмдық дәрілердің) аддитивті әсерімен 
түсіндіруге болады. Прегабалинді ондай пациенттерге тағайындаған 
жағдайда, бұл жағдайды назарда ұстау қажет. 

Суицидтік ойлар мен мінез-құлық. 

Белгілі бір көрсетілімдердің негізінде эпилепсияға қарсы дәрілермен 
емделген пациенттерде суицидтік ойлар мен мінез-құлық жағдайлары 
байқалған. Эпилепсияға қарсы препараттардың қолданылуының 
рандомизацияланған плацебо-бақыланатын зерттеулері мета-талдауының 
қолда бар мәліметтері де суицидтік ойлар мен мінез-құлықтың пайда 
болуы қаупінің  болар-болмас жоғарылағанын көрсетті. Бұл қауіптің 
туындау механизмі белгісіз, ал қолда бар мәліметтер прегабалин үшін 
оның болуы мүмкіндігін жоққа шығармайды.  

Сондықтан, пациентте суицидтік ойлар мен мінез-құлық белгілерінің 
пайда болуын мұқият қадағалау және ондайлар туындаған жағдайда, 
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сәйкесінше ем тағайындау қажет. Пациенттер (және оларға күтім жасайтын 
адамдар) суицидтік ойлар мен мінез-құлық белгілері пайда болған 
жағдайда медициналық көмекке жүгіну қажеттілігі туралы білуі тиіс.  

Ас қорыту жолының төменгі бөліктері функциясының нашарлауы.  

Прегабалинді іш қатуын туғызуы мүмкін препараттармен, мысалы, 
апиындық  аналгетиктермен бірге қабылдаудың салдарынан ас қорыту 
жолының төменгі бөліктері функциясының нашарлауымен байланысты 
құбылыстар (ішек бітелісі, ішектің салданумен бітелуі, іш қатуы сияқты) 
туралы хабарланған. Прегабалин мен апиындарды біріктіріп қолданғанда 
іш қатудың профилактикасы шараларын қолдану керек (әсіресе, әйелдер 
мен егде жастағы пациенттерде). 

Аддитивтік күші. 
Шамадан тыс қолданылған жағдайлар тіркелген. Препаратты анамнезінде 

есрткіге тәуелділігі бар пациенттерге сақтықпен тағайындау керек. 

Пациенттерді прегабалинге тәуелділік симптомдарының туындауына 
қатысты қадағалау қажет (дағдылану, тағайындалған дозасын арттыру,  
препаратты іздеуге бағытталған мінез-құлық дамыған жағдайлар туралы 
хабарланған). 

Энцефалопатия.  
Энцефалопатия жағдайлары көбінесе, энцефалопатияны туғызуы мүмкін 
қатарлас аурулары бар  пациенттерде туындаған. 

 

Балалар. 

Прегабалиннің 18 жасқа дейінгі балаларға қолданылуының қауіпсіздігі мен 
тиімділігі анықталмаған. Қолда бар мәліметтерге («Фармакологиялық 
қасиеттері» бөлімін қараңыз) сүйене отырып,  пациенттердің бұл санатына 
қолдануға қатысты ешқандай ұсыным беру мүмкін емес. 

 

Жүктілік немесе бала емізу кезеңінде қолданылуы. 

Жүктілік.  

Прегабалиннің жүкті әйелдерде қолданылуына қатысты мәліметтер жоқ. 

Ұрпақ өрбітуге уыттылығын көрсететін зерттеулер деректері бар.
 Адам 

үшін қауіпті болуы ықтималдығы белгісіз. Сондықтан, анасы үшін 
емдеудін пайдасы шарана үшін ықтимал қауіптен анық асып түсетін 
жекелеген жағдайларда болмаса, прегабалинді жүктілік кезінде қолданбау 
керек. Ұрпақ өрбітетін жастағы әйелдерге тиімді контрацепция 
құралдарын қолдану қажет. 

Лактация кезеңі.  
Бала емізетін әйелдерде емшек сүтінде  прегабалиннің аздаған мөлшері 
анықталғаны белгілі. 
Сондықтан, прегабалинмен емделу кезінде бала емізу ұсынылмайды. 

Ұрпақ өрбіту функциясы.  

Прегабалиннің әйелдердегі ұрпақ өрбіту функциясына әсер етуіне қатысты 

клиникалық деректер жоқ.  
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Прегабалиннің тәулігіне 600 мг дозасын қабылдаған ерлерде 
прегабалиннің сперматозоидтар қозғалғыштығына әсері туралы мәліметтер 
бар: 3 ай емдеуден соң сперматозоидтардың қозғалғыштығына ешқандай 
әсері анықталмаған. 

Автокөлік немесе басқа механизмдерді басқару кезіндегі реакция 
жылдамдығына әсер етуге қабілеттілігі.  
Прегабалин бас айналуы мен ұйқышылдықты туғызуы және автомобиль 
немесе механизмдерді басқару қабілетіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан, 
пациенттерге Прегабин препаратының ондай қызметке қабілеттілікке 
нақты қалай әсер ететіндігі белгілі болғанға дейін, автомобиль басқарудан 
немесе күрделі  техникамен жұмыс жасаудан аулақ болуды ұсыну керек. 

  

Артық дозалануы 

Прегабалинмен артық дозаланған жағдайда анағұрлым жиі байқалған 
жағымсыз  реакциялар сананың шатасуы, қозу және мазасыздық болғаны 
хабарланған. Сонымен қатар, құрысулар туындағаны туралы мәліметтер 
бар. 

Ара-арасында, кома жағдайлары туралы хабарлар болған. 

Прегабалинмен артық дозалануды емдеуге жалпы демеуші шаралар, және 
егер қажет болса, гемодиализ жүргізу қамтылуы тиіс. 

 

Шығарылу түрі және қаптамасы 

Бір қабатты немесе көп қабатты поливинилхлорид үлбір мен лакталған 
баспалы алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада 10 

капсуладан. 

3 немесе 6 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі 
мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға 
салынады.  
 

Сақтау шарттары 

Түпнұсқалық қаптамасында, 25 С-ден аспайтын температурада сақтау 
керек.  
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. 
 

Сақтау мерзімі 
2 жыл 

 

Дәріханалардан босатылу шарттары 

Рецепт арқылы  
 

Өндіруші/тіркеу куәлігінің ұстаушысы 

«Фарма Старт» ЖШҚ, 

Украина, Киев қ., И. Лепсе бул., 8. 
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Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік 
заттардың сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын және 
дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты 
ұйымның мекенжайы:  

«Ацино Каз» ЖШС,  

Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Бегалин к-сі, 136А 

Телефоны: 8 (717-2) 91-61-51 

Факсы: 8 (717-2) 91-61-51 

 

Байланыстағы тұлға: Цой Л.С. 
E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss 
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