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AKİNETON
®
  5 mg/ml Enjeksiyon için Çözelti İçeren Ampul 

Steril 

 

 

FORMÜLÜ: 
Beher ml çözelti, 3.9 mg biperidene eşdeğer 5 mg biperidenlaktat, 14.0 mg sodyum laktat ve 

989.0 mg enjeksiyonluk su içerir. 

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: 

Farmakodinamik Özellikleri:  

Biperiden esas olarak merkezi sinir sistemi üzerinde etki gösteren bir antikolinerjik ajandır.  

Periferik etkinliği, atropine nazaran daha önemsizdir. Biperiden periferik ve merkezi 

muskarinik reseptörlere (öncelikle M1)  kompetitif olarak bağlanır.  

 

Farmakokinetik Özellikleri: 

Emilim: İntravenöz 4 mg biperiden laktat (3.1 mg baza eşdeğer) enjeksiyonundan sonra 

plazma konsantrasyon eğrisi bifaziktir; yarılanma ömrü hızlı faz için 1.5 saat ve terminal faz 

için 24 saattir. Plazma klirensi yüksek olup, 50 litre/saat civarındadır. 

Dağılım: Görünür dağılım hacmi 24 ± 4.1 litre/kg’dır. Biperiden plazma proteinlerine geniş 

ölçüde bağlanır. Albumine ek olarak, asit α1-glikoprotein (α1- AGP) başka bir potansiyel 

bağlanma noktasıdır. Biperidenin plazma proteinlerine bağlanması kadınlarda %94 ve 

erkeklerde %93 düzeyindedir. 

Metabolizma: Biperiden hemen hemen tamamıyla metabolize olur. Esas biperiden metaboliti 

bisikloheptan halkasının (%60) hidroksilasyonuyla oluşur, ancak aynı zamanda piperidin 

halkasında da bir miktar hidroksilasyon ortaya çıkar (%40). Oral plazma klirens hızı 146 

litre/saat civarında; biyoyararlanımı %33 ve atılım yarılanma ömrü 21 saat civarındadır. 

Atılım: İdrarda değişmemiş biperiden saptanmaz. Çeşitli metabolitler (hidroksilasyon ürünleri 

ve konjügatlar), idrar ve feçes yoluyla hemen hemen eşit miktarlarda atılırlar. 

 

Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalara ilişkin farmakokinetik veri 

bulunmamaktadır. 

 
ENDİKASYONLARI: 
Akineton Ampul; 
- Özellikle hızlı bir etki başlangıcı istenildiğinde veya ciddi Parkinson sendromu (özellikle 

rijidite  ve tremorun tedavisinde) vakalarında başlangıç tedavisi olarak,    
- Nöroleptik ve benzer etki gösteren ilaçların neden olduğu ekstrapiramidal semptomlar 

(örneğin  distoni, akatizi ve psödoparkinsonizm), 
- Nikotin zehirlenmesi, organofosfat içeren bileşiklerle zehirlenmelerin,   
tedavisinde endikedir. 
 
KONTRENDİKASYONLARI: 

Akineton, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir: 
- Aktif madde ya da inaktif bileşenlerin herhangi birine karşı aşırı duyarlık 
- Dar açılı glokom 
- Gastrointestinal kanalda stenoz ya da obstrüksiyon (ileus) 
- Megakolon 
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UYARILAR/ÖNLEMLER: 
Konvülsiyon eğilimi olan hastalarda Akineton dozajı dikkatle düzenlenmelidir. 

 Biperiden bazı hastalarda ve özelikle prostat hipertrofisi hastalarında ağrılı miksiyona ve daha 

az sıklıkla da idrar retansiyonuna neden olabilir.       

 Akineton, tehlikeli taşikardilere götürebilecek hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır. 

Parenteral uygulamadan sonra kan basıncı-düşürme etkisi de gözlenebilir. 

 Çocuklarda biperiden ile deneyim, temel olarak, nöroleptikler veya metoklopramid ve benzer 

bileşiklerin kullanımıyla bir yan etki olarak ortaya çıkan veya zehirlenme semptomu olarak 

görülen ilaç kökenli distonideki kısa süreli kullanımıyla sınırlıdır.   
 
TAŞIT VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİLERİ: 
Merkezi ve periferik sinir sistemi üzerindeki yorgunluk, baş dönmesi ve uyuşukluk gibi yan 
etkileri nedeniyle biperiden, asıl hastalıktan bağımsız olarak, kişinin araba ve makine 
kullanma veya tehlikeli koşullarda çalışma yeteneğini etkileyebilir. Bu durum özellikle, 
merkezi sinir sistemini etkileyen diğer bileşikler, antikolinerjikler ve özellikle alkol ile birlikte 
kullanımında geçerlidir. 
 
GEBELERDE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI: 
Gebelikte Kullanım: Gebelik Kategorisi: C  
Biperidenin gebe bir kadına verildiğinde fetal zarara yol açıp açmadığı ya da reprodüktif 

kapasiteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Biperiden gebe bir kadına yalnızca net bir 

şekilde gerekli olduğunda verilmelidir. 

Laktasyonda Kullanım: 
Biperidenin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Daha fazla veri elde edilene 
kadar, biperiden emziren bir kadına uygulanırken dikkatli olunmalıdır ve kar/zarar oranı 
düşünülerek reçete edilmelidir. 
 
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: 

Vücut sistemlerine göre aşağıda sıralanmaktadır: 

İmmün Sistem Bozuklukları: Aşırı duyarlık.  

Merkez Sinir Sistemi: Yorgunluk, baş dönmesi ve uyuşukluk, özellikle yüksek dozlarda 

huzursuzluk, anksiyete, ajitasyon, öfori, konfüzyonel durumlar, bazen hafıza bozukluğu ve 

nadiren deliryum, halüsinasyonlar, asabiyet, başağrısı ve uykusuzluk, REM latansında artış ve 

REM uyku yüzdesinde azalma ile karakterize REM uykusunda azalma ve bu etkiye karşı 

tolerans gelişmesi; izole raporlar halinde diskinezi, ataksi, kas seğirmesi ve konuşma 

bozukluğu.  

Serebral fonksiyon bozukluğu olan hastalarda merkezi sinir sistemi stimülasyonu sıktır ve 

dozun azaltılmasını gerektirebilir. 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. 
 
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER: 
Akineton, psikotrop ilaçlar, antiparkinson preparatları ve spazmolitikler gibi diğer 
antikolinerjik ilaçlarla birlikte uygulandığında santral ve periferik yan etkilerinin artması 
mümkündür. Kinidinle birlikte uygulanması durumunda antikolinerjik kardiyovasküler 
etkileri (özellikle AV düğüm iletisi) artabilir. Levodopa ile birlikte uygulanırsa, diskinezi 
şiddetlenebilir.  
Akineton ile tedavi sırasında alkolün etkisi artabilir. 
Metoklopramid ve benzeri bileşiklerin gastrointestinal sistem üzerindeki etkileri, Akineton 
gibi antikolinerjikler tarafından antagonize edilir. 
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KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 

Biperiden tedavisi normal olarak küçük dozlar ile başlatılır; doz, terapötik etki ve yan etkilere 

bağlı olarak arttırılır. 
Tedavinin süresi, hastalığın türüne ve seyrine bağlıdır. Akineton tedavisi aşamalı bir şekilde 
azaltılarak sonlandırılmalıdır.  
 
Erişkinler: 
Parkinson Sendromu:  Şiddetli olgularda, tedavi 10 ile 20 mg biperiden laktat enjeksiyonluk 

çözelti (2 ile 4 ml) ile başlatılabilir; bu doz gün içinde birkaç kez uygulanmak üzere bölünür 

ve intramüsküler ya da yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanır. 

İlaçla İndüklenen Ekstrapiramidal Semptomların Tedavisi: Hızlı bir terapötik yanıt elde 

edebilmek için, erişkinlere 2.5 ile 5 mg biperiden laktat enjeksiyonluk çözelti (0.5 ml ile 1 

ml), intramüsküler ya da yavaş intravenöz enjeksiyon yoluyla tek doz olarak verilebilir. Eğer 

gerekli olursa, aynı doz 30 dakika sonra tekrarlanabilir. En yüksek toplam günlük doz, 10 ile 

20 mg biperiden laktat enjeksiyonluk çözeltidir (2 ml ile 4 ml). 

Nikotin Zehirlenmesi: Akut nikotin zehirlenmesi olgularında, olağan önlemlerin, 

intramüsküler yoldan 5 ile 10 mg biperiden laktat enjeksiyonluk çözelti (1 ml ile 2 ml) 

enjeksiyonları ve, hastanın yaşamı tehlikede ise, 5 mg intravenöz enjeksiyon ile desteklenmesi 

önerilmektedir. 

Organofosfat içeren bileşiklerle zehirlenme: Organofosfat içeren bileşiklerle zehirlenme 

olgularında, biperiden dozu semptomların şiddetine bağlı olarak hastaya göre ayarlanmalıdır; 

başka bir ifadeyle, 5 mg biperiden laktat enjeksiyonluk çözelti, zehirlenme semptomları 

geçinceye kadar, intravenöz yoldan tekrarlı olarak uygulanır. 

Yaşlılarda Kullanımı:  
Yaşlı hastalarda, özellikle organik beyin hastalığı semptomları olanlar ve serebral nöbetlere 

karşı duyarlık artışı gösterenlerde, dikkatli bir doz uygulaması gereklidir. Yaşlı hastalar 

antikolinerjik ilaçlara daha duyarlıdır. 
Çocuklarda (3-15 yaş) Kullanımı:   
Biperiden ile pediyatrik kullanım deneyimi sınırlıdır ve esas olarak ilaç indüksiyonlu 

distoninin (örn., nöroleptikler ya da metoklopramid ve benzeri bileşiklerin neden olduğu) kısa 

dönemli tedavisiyle ilişkilidir. 

 

Yaş Doz 

1 yaşına kadar 1 mg (0.2 ml) 

6 yaşına kadar 2 mg (0.4 ml) 

10 yaşına kadar 3 mg (0.6 ml) 

 

Bu doz yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanmalıdır. Gerekirse, aynı doz 30 dakika 

sonra tekrarlanabilir. Uygulama sırasında eğer semptomlar iyileşirse enjeksiyona son 

verilmelidir. 
 
 
DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE ÖZEL ANTİDOT: 
Doz aşımı semptomları, hastalarda antikolinerjik semptomlar görülmesiyle (göz bebeklerinin 

genişlemesi ve hareketlerinin yavaşlaması, mukozal dokuların kuruması, yüzün kızarması, 

kalp atış hızının artması, mesane atonisi, barsak atonisi, özellikle çocuklarda ateş yükselmesi) 

ve ajitasyon, delirium, konfüzyon, bilinç bulanıklığı ve/veya halüsinasyonlar gibi merkezi 

sinir sistemi semptomları şeklinde antikolinerjik semptomlar görülen atropin zehirlenmesine 

benzer. Şiddetli zehirlenme vakalarında akut dolaşım sistemi yetmezliği ve merkezi solunum 

yetmezliği tehlikesi vardır. 
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Serebrospinal sıvıya geçerek merkezi sinir sistemi semptomlarını etkisizleştiren 

asetilkolinesteraz inhibitörleri, özellikle fizostigmin, (örn, fizostigminin pozitif olduğu 

yerlerde fizostigminsalisilat) önerilen antidotlardır.  Gerekirse ve semptomların şiddetine 

bağlı olarak kardiyovasküler ve solunum fonksiyonuna (oksijen) yardımcı olunmalı, vücut 

sıcaklığı düşürülmeli ve mesane kateterizasyonla boşaltılmalıdır. 
Santral sinir sistemi uyarımı gözlenirse, küçük dozlardan diazepam, kardiyak stimulan olarak 
dobutamin kullanılabilir. Ayrıca genel ve destekleyici tedavi ile birlikte gastrik lavaj da 
gereklidir.  
 
SAKLAMA KOŞULLARI: 
25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. 
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: 
Akineton

®
 5 mg/ml Enjeksiyon için Çözelti İçeren Ampul, 5 adet 1 ml’lik ampul içeren kutu. 

 
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ: 
Akineton

®
 2 mg Tablet, 100 tabletlik blister ambalajda. 

 
Ruhsat Sahibi   : Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş. 

     34773 Ümraniye, İstanbul  

 

Ruhsat Tarihi   : 16.06.2011  

Ruhsat No   :   232/53 

   

Üretim yeri    : PharmaVision Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 Topkapı/İstanbul 

 

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. 

Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 

Uzun süre kullanıldığında alışkanlık yapabilir! 

Reçete ile satılır. 

 

 

 

 

 


