
 
 

 

 022 

A Case Report of Gabapentin-induced Psychotic Disorder 
 

 

Pezhman Hadinezhad1,  

Seyed Hamzeh Hosseini2 

 
1 Psychiatry Resident, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

2 Professor of psychiatry, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Faculty member of 

Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
 
 

(Received August 1, 2017 Accepted January 7, 2018)
 

 

Abstract 

Gabapentin was first approved for treatment of epilepsy by FDA, but later it received more attention due 

to its effects on pain relief, especially neuropathic pain and post-herpetic neuralgia, and in treatment of 

anxiety and insomnia. The most common side effects of gabapentin include somnolence, ataxia, and 

fatigue. However, no studies have reported gabapentin induced psychotic disorder. Here, we report a 

patient on gabapentin with symptoms of delusional disorder. 

A 42-year-old married housewife without any history of psychiatric disorder, received gabapentin (100 

mg once a day) for treatment of first time insomnia. Psychotic symptoms including persecutory delusion 

occurred and about 12 hours after the onset of symptoms the patient discontinued gabapentin for 24 

hours. Consequently, all symptoms were quickly subsided. The patient's assessment was performed using 

the Naranjo scale. The patient’s score was 9, thus other possible causes of psychosis were ruled out. 

According to this report, gabapentin could induce psychotic symptoms in patients who have not even had 

a history of drug use or specific illnesses.  
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 گزارش مورد      

 
 

 ـدرانــازنــكــــي مــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (022- 022)   8931سال    اسفند    851بيست و هفتم   شماره دوره 

 028 8931، اسفند  851ه بيست و هفتم، شماره دور                                                            مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                       

 نیوابسته به مصرف گاباپنت کوزیمورد سا کیگزارش 
 

       1نژاد یپژمان هاد
 ۲ینیحمزه حس دیس

 

 چكیده
 نسهینن در  م دیسنثسار م  زیسقرار گرفت و پس  ا  نن   FDA دیضد تشنج مورد تائ یدارو کیابتدا به عنوان  نیگاباپنت

مورد توجه قرار  یخوابیو ب یو درمان اختالالت اضطراب کیپست هرپت یو  ورالژ کی وروپات یدردها ژهیکاهش درد به و
 یامطالعسه چیباشسد امسا در هسیمس یعدم تعادل و خسست  ،ینلودگ بشامل خوا نیگاباپنت یعوارض جا ب نیترعیگرفت. شا

 یگزارش قصد معرفس نیدر اگزارش  شده است. ما  نیمرتبط با مصرف گاباپنت کیستماتیس انیبر اختالل هذ یمبن یگزارش
 کلیس التیتحص اب ساله، متاهل ۲۴خا م  ماریشده بوده است.ب یا یدچار اختالل هذ نیکه با مصرف گاباپنت میرا دار یماریب

 روان پزشسک زیطبس  توسو یخسواب ی وبست جتست بس نیاول یو برا یروان پزشک یماریسابقه ب چیبودکه بدون هو خا ه دار 
عدد در رو  کرده بوده است که پ  ا  مصرف دارو دچسار عالئسم  کی زانیگرم به م یلیم ۰۱۱ نیشروع به مصرف گاباپنت

قطسع شسد و  ماریشروع عالئم ، دارو توسط بساعت پ  ا   ۰۴شده بود و حدود  بیگز د و نس انیبه شکل هذ کیکوتیسا
 یبسا ن مسون بررسس مساریب یابیسفسروکش کسرد. ار  عاًیعالئسم مسذکور سسر یو تمام دیساعت دارو مصرف   رد ۴۲به مدت 

 علسل ریسسا بیسترت نین مسون کسسب کسرده و بسد نیسرا در ا ۹عدد  ماریصورت گرفت که ب زی  Naranjo ییعوارض دارو
 نیکسه گابساپنت دیرسس وسهی ت نیستسوان بسه ایرد شد.با توجه به گزارش فسو  مس ماریب نیدر ا کو یابه وجود نمدن س یاحتمال

 ا د بشود.ا  قبل  داشته یخاص یماریب ایکه سابقه مصرف دارو  یمارا یدر ب کیکوتیعالئم سا وادیتوا د باعث ایم

 

 گزارش مورد کو ،یسا ن،یگاباپنتواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
ضد تشنج مورد  یدارو کیبتدا به عنوان ا نیگاباپنت

نن در  دینثار م  زیقرار گرفت و پ  ا  نن   FDA دیتائ
 یو  ورالژ کی وروپات یدردها ژهیکاهش درد به و نهی م

 یخسوابیو ب یو درمان اختالالت اضطراب کیپست هرپت

 نیسمورد توجه قرار گرفت و منور به اسست اده گسسترده ا
 مکا یسسم (.۰)گردیسدت فسو  اخستالال اندرمس یدارو برا

سطح گابسا در مزسز  شیمربوط به افزا نیاثر گاباپنت یاصل
را  نیسسروتو  یغلظت کلس نیچندارو هم نیبوده است. ا

 یهساکا سال میتنظس  یسو ا  طر شیدر خون ا سان افزا زی 
 3)دهسدیکاهش مس زیرا   نیمو و نم ین اد سا  یمیکلس

شسامل خسواب  نیگابساپنت یعسوارض جسا ب نیترعیشا(. ۴،
عوارض  نیباشد که ایم یعدم تعادل و خست  ،ینلودگ

ا  مطالعسات بسه  یمعموالً وابسته بسه دو  هسستند. در برخس
 ،یچون ا س الوپاتهم یعوارض  ادر زی  یصورت مورد

و  وکلو سوسی،میادرار ،احتباسیاختالل عملکسرد جنسس
تگسسسسسسسزارش شسسسسسسسده اسسسسسسسس زیسسسسسسس  ومیسسسسسسسریدل

 

 :hosseinish20@gmail.com Email                                   یو علوم رفتار یروا پزشک قاتیما  دران، مرکز تحق یدا ش اه علوم پزشک ،یسار -سید حمزه حسینی مولف مسئول:

 ، ساری، ایرانما  دران یدا ش اه علوم پزشک ،یسار یدا شکده پزشک ،یگروه روا پزشک ار،یدست. ۰
 ، ساری، ایرانما  دران یدا ش اه علوم پزشک ،یو علوم رفتار یروا پزشک قاتیتحق مرکز ،یگروه روا پزشک ،استاد. ۴
 : ۰1/۰۱/۰3۹6تاریخ تصویب :              ۴/۰۱/۰3۹6 تاریخ ارجاع جتت اصالحات :           ۰۱/5/۰3۹6 تاریخ دریافت 
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کسسه  یمسسارا یدر ب زیسسا  مطالعسسات   یالبتسسه در برخسس .(۲، 8)

ا سد باعسث شسعله ور شسدن را داشته یخاص یماریب نهی م

شده بوده اسست کسه ا   یماریا  عالئم ب یبرخ ای یماریب

بسر عسود  یمبنس یتوان به گزارشسات مسوردیها منن انیم

 کیسدر  کیکوتیعود عالئسم سسا ایو   یگراو یاستنیم

 زیسمطالعه   کیفقط  .(۹، ۰۱)اشاره کرد ایزوفر یاسک ماریب

 نیبسه مصسرف گابساپنتکه وابسته  کیسومات انیوقوع هذ

 چیامسسا در هسس .(۰۰)بسسود را شسسرد داده بسسود مسساریب کیسسدر 

 کیسستماتیس انیبر اخستالل هسذ یمبن یگزارش یامطالعه

گزارش  شده بسوده اسست. مسا  نیمرتبط با مصرف گاباپنت

کسه بسسا  میسسرا دار یمساریب یگسسزارش قصسد معرفسس نیسدر ا

 شده بوده است. یا یدچار اختالل هذ نیمصرف گاباپنت
 

 معرفی بیمار
و خا سه  کلیسس التیساله، متاهل، با تحص ۲۴خا م  ماریب

 یو برا یروان پزشک یماریسابقه ب چیدار بودکه بدون ه

روان پزشسک  زیطبس  توسو یخواب ی وبت جتت ب نیاول

گرم  یلیم ۰۱۱ نیبار شروع به مصرف گاباپنت نیاول یبرا

عدد در رو  کرده بسوده اسست کسه پس  ا   کی زانیبه م

 انیبسه شسکل هسذ کیکوتیسسا عالئمف دارو دچار مصر

صسسورت کسسه   سسران حملسسه  نی. بسسدشسسد بیگز سسد و نسسس

خسسا واده  سسسبت بسسه خسسودش و تصسسور  یاعضسسا یاحتمسسال

قصسد  مساریکسه ب یاها با خودش بود به گو سهنن یدشمن

امر  نیعلت داشته است و هم نیبه هم زیفرار ا  منزل را  

 بیبسه نسس اریبسس لیستما نیچنسهم ماریشد که بیسبب م

 مساریداشته باشد. ب زیخا واده خود را   یرسا دن به اعضا

پ  ا  وقوع عالئم مصسرف دارو را قطسع کسرده بسوده و 

 مساریساعت پ  ا  شروع عالئم دارو توسط ب ۰۴حدود 

 یو تمام دیساعت دارو مصرف   رد ۴۲قطع و به مدت 

فسروکش کسرد. پس  ا  نن موسدداً  عاًیعالئم مذکور سر

عالئم شروع به مصسرف  یفروکش ا رو  پ   کی ماریب

کند یبار در رو  م کیگرم  یلیم ۰۱۱دارو با همان دو  

و به محض مصرف دارو، موسدداً دچسار عسود عالئسم بسه 

 شسهیهم یبسرا مساریشود و پس  ا  نن بیصورت مشابه م

 .کندیفو  م یاقدام به قطع دارو

 یسسیعسسوارض دارو یبسسا ن مسسون بررسسس مسساریب یابیسسار 

 Naranjo  نیسرا در ا ۹عدد  ماریصورت گرفت که ب زی 

بسه  یعلل احتمال ریسا بیترت نین مون کسب کرده و بد

 (.۰۴)رد شد ماریب نیدر ا کو یوجود نمدن سا

سسابقه  لیسسسا  ا  قب نسهیگو سه عوامسل  مچیفو  هس ماریب

 ایسسسابقه ضسربه بسه سسر  ایسو  یروان پزشسک یقبل یماریب

 یسسکته مزسز ایستشسنج  لیقب ا  کی ورولوژ یهایماریب

کسسرده اسسست، یمصسسرف  مسس زیسس  یسسیدارو چی داشسسته و هسس

بسه مساده  یوابسست  ایسابقه سوء مصرف مواد و  نیچنهم

کرده و تنتا مورد قابل ذکر در شسرد یرا ذکر  م یخاص

بوده اسست.  ترالیم چهیا  پروالپ  در یاسابقه یحال و

 یهساتیسزیمکسرر در و یهسایریس یدر پ مساریب نیچنهم

گاه دچسار عسود عالئسم پس  ا  قطسع مصسرف چیه یبعد

  شد. نیگاباپنت

 

 بحث
 بیگز د و نس انیا  هذ یهر چند تا به حال گزارش

گسزارش  یامطالعسه چیدر هس نیا  مصسرف گابساپنت ی اش

ا  بسه وجسود  یحساک ی شده اسست امسا معسدود گزارشسات

در  نیا  مصسرف گابساپنت ی اشس کیکوتینمدن عالئم سا

تسوان بسه گسزارش  یبوده است کسه ا  نن هسا مس یمارا یب

 کایدر نمر ۴۱۰۱ سالو همکاران در  Lopez که یمورد

پ  ا  مصرف  ماریمطالعه ب نیداشته ا د اشاره کرد. در ا

 کیسسسسسومات انیدچسسسسار هسسسسذ نیدو  گابسسسساپنت کیسسسس

( شده بوده است که عالئم بالفاصسله پس   یتو ی)پاراس

 انیاسسست. هسسذفسسروکش کسسرده بسسوده  نیا  قطسسع گابسساپنت

در اثسسر  هیسسا  نن بسسه صسسورت ثا و شیپسس  یتو یپاراسسس

 ن،یزیریسست ن،یپروفلوکسا یا  جمله س ییمصرف داروها

گزارش شده بسوده  نسونیضد پارک یو داروها نیداکسپ

بسا  یبسار فسرد نیاولس یمطالعسه بسرا نیس. اما در ا(۰۰)است

عالئسم شسده بسوده اسست. در  نیدچار ا نیمصرف گاباپنت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 5

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-10400-fa.html


   
 و همکار نژاد یپژمان هاد     

 8931 اسفند،  851دوره بيست و هفتم، شماره                                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                     029

 گزارش مورد

دچسار عالئسم  مساریب زیسم گرفتسه توسسط مسا  گزارش ا وا

شسده بسوده اسست امسا  سوع  انیبه شسکل هسذ کیکوتیسا

بسوده اسست  بیمت اوت بوده و ا   وع گز د و نس انیهذ

تسا بسه حسال بسا مصسرف  یکیکوتیعالمست سسا نیکه چنس

گزارش  شده است. در مورد گزارش  ییدر جا نیگاباپنت

ارو بسه عالئسم پس  ا  قطسع مصسرف د زیسشده توسط ما  

 .صورت کامل فروکش کرده بوده است

 توسسسط ۴۱۰6کسسه در سسسال  ی سسریگسسزارش د در

 Parsons خسا م  ماریو همکاران در ا  لستان منتشر شد ب

 یروان پزشک یماریگو ه سابقه ب چیبود که ه یاساله 65

 5 زانیسبه م نیگاباپنت زیا  قبل  داشته است و پ  ا  توو

به شکل تسوهم  کیکوتیسادچار عالئم  ماریبار در رو  ب

عالئم به سرعت  یکه مودداً تمام تشده بوده اس یینایب

در  .(۰3)طسسع دارو بسسر طسسرف شسسده بسسوده اسسستپسس  ا  ق

گو سه سسابقه چیبسوده کسه هس یخسا م ماریب زیگزارش ما  

 داشسسته اسسست و پسس  ا  مصسسرف  یروان پزشسسک یمسساریب

 زیاما  حوه توو دیگرد کیکوتیدچار عالئم سا نیگاباپنت

. حسال نن بار در رو  بوده است کیدارو در گزارش ما 

 وبسست در رو  دارو را  5 مسساریکسسه در گسسزارش فسسو  ب

شسده  وسادیا کیکوتیکرده، ضمناً عالئم سسایم افتیدر

بر خالف مسورد گسزارش شسده توسسط مسا،  ماریب نیدر ا

 .بوده است یینایتوهم ب

 توسسسسط ۴۱۱۴کسسسه در سسسسال   سسسرید یگزارشسسس در

 Jablonowsky کسه  یمساریهمکاران منتشر شده بسود ب و

ا  قبسسل بسسوده و تحسست  ایزوفر یمسسورد شسسناخته شسسده اسسسک

در  مساریکسه عالئسم ب یبسوده بسه طسور نیدرمان با کلو اپ

بسوده اسست بسه  زیسمشزول به کار   ماریبوده و ب یفروکش

 3۱۱ زانیسبسه م نینتتحت درمان بسا گابساپ یخوابیعلت ب

 یکسه علس ردیگیر مگرم تک دو  هن ام خواب قرایلیم

و افکسسار  ینیدچسسار عسسود بسسدب مسساریرغسسم بتبسسود خسسواب، ب

شسده بسوده اسست بسه  ییتوهمات شنوا شیافزا د،یپارا وئ

موبور به ترک محل  ماریافکار ب دیکه بر اثر تشد یطور

 و ف یرو  موبور به قطع دارو ۲کار شده بوده و پ  ا  

 ۴فروکش و در مسدت  ماریشود و پ  ا  نن عالئم بیم

عالئسم بسه سسطح  ،یو یبرا نیه ته ا  رو  شروع گاباپنت

 مساریکنسد و بیگسردد و فسروکش مس یخسود بسا  مس هیاول

افکار  دی. تشد(۰۱)گرددیبا  م شیمودداً به سر کار خو

مشسابه نن  نیگابساپنت زیپ  ا  توو ماریب نیدر ا دیپارا وئ

گزارش شده توسسط مسا رد داده  ماریکه در ب ودب یزیچ

 کسه توسسط یمشسابه گزارشس زیسنن   ییهم شنوابود و تو

 Parsons  صورت گرفته بود، بوده است  (۰3)و همکاران

گسزارش  نی کته متم توجه داشت که در ا نیبه ا دیاما با

داشسته و تحست  ایزوفر یاسسک یمساریا  قبل سسابقه ب ماریب

حسال نن کسه در دو گسزارش  تبسوده اسس ییدرمان دارو

ا د و  ه داشته یروان پزشک یماری ه سابقه ب مارانیب  رید

 .ا دکردهیمصرف م یخاص یدارو

در  نیکرد کسه گابساپنت یریگوهیتوان  تیم انیپا در

 وسادیتوا سد باعسث ایبه صسورت  سا مشسم  مس یموارد

سسابقه مصسرف  یکسه حتس یمارا یدر ب کیکوتیعالئم سا

ا د بشود و البته در ا  قبل  داشته یخاص یماریب ایدارو و 

ا   یروان پزشسک یمساریا  ب یسسابقه ا ماریکه ب یدموار

 کیکوتیتوا د موجب عود عالئم سسایمقبل داشته باشد 

 یخسوابیکه فقط جتت کنترل بس نییپا یدر دو ها یحت

 نیسشود گسردد لسذا توجسه بسه ایم زیتوو مارانیب نیدر ا

بار و بسا هسر  نیاول یکه برا یمارا یتمام ب یری ی کته و پ

هسا نن یکسه بسرا یبسا هسر دو  نیچنسهسمو  یو یکاسیا د

گسسردد ا  لحسساو بسسرو  عالئسسم یمسس زیتوسسو نیگابسساپنت

 گردد.یم هیتوص ک،یکوتیسا

 

 سپاسگزاری
 نیس  سارش ا نهیکه در  م یافراد هیا  کل لهینوسیبد

بسه  یا د تشکر و قدردا ال م را داشته یهایمقاله همکار

 .دینیعمل م
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