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  و عوارض شديد ناشي از آنترامادول

تشنج و اختالالت تنفسي از جمله عوارض .  مي باشدADRترامادول، دومين داروي مسبب عوارض گزارش شده به مركز 

   .مصرف اين دارو كاهش يابدتياطات الزم در ارش شده به اين مركز بوده است كه مي تواند با رعايت احشايع و شديد گز

 ترامادول و با توجه به افزايش گزارشهاي ارسالي از عوارض داروي  در خصوص ADR مركز 42 و 30، 28پيرو اطالعيه هاي شماره 

 : توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب  مي نمايد، اين دارو

ه را به خود تب مورد گزارش، دومين ر623، داروي ترامادول با ADRركز از ميان داروهاي مسبب عوارض گزارش شده به م .1

 فشارخون  شديد، افت)مورد196(، سرگيجه ) مورد390(استفراغ تهوع و از ميان عوارض ارسال شده، . اختصاص داده است

 . گزارش شده مي باشند بيشترين موارد) مورد62 (اختالالت تنفسيو ) مورد68(، تشنج )مورد70(

 مورد 5مصرف داروي ترامادول گزارش شده است كه در مشكوك به مورد مرگ  6ميان گزارشهاي ارسالي به اين مركز، در  .2

 .اين دارو رخ داده است خوراكي به دنبال مصرف شكل يك مورد در  عضالني و تزريق متعاقب

كميسيون تشخيص طبق راي مادول تراداروي به دنبال افزايش گزارشهاي مربوط به عوارض و نيز سوء مصرف اين دارو،  .3

صالحيت ساخت و ورود در زمره داروهاي تحت كنترل محسوب و مقررات مربوط به فرآورده هاي دارويي مخدر و 

 .الزم االجرا شده استروانگردان در مورد توليد، واردات، صادرات، توزيع و عرضه كليه اشكال دارويي آن 

افزايش دوز خطر بروز تشنج با  .ترامادول رخ دهد) تي با مصرف تك دوزح(تشنج ممكن است با مصرف دوزهاي معمول  .4

مصرف همزمان ترامادول با مهار كننده هاي بازجذب سروتونين  در اثر تشنجخطر بروز همچنين .  افزايش مي يابدمصرفي،

(SSRIs) ضد افسردگي هاي سه حلقه اي ، (TCAs)،  ،و آمينو اكسيداز مهار كننده هاي مون داروهاي آنتي سايكوتيك

(MAOIs)، در بيماران با سابقه صرع و . دياب افزايش مي و ساير داروهاي كاهنده آستانه تشنج ي اپيوئيدآگونيستهاي

 ،دارو و الكلمصرف سندرم قطع ، مواردي مانند تروماي سر(  تشنج در آنها باالست خطر بروزتشنج و بيماراني كه 

 . احتمال بروز تشنج با ترامادول افزايش مي يابد ) و عفونتهاي سيستم اعصاب مركزياختالالت متابوليكي 

 مي باشند، دپرسيون تنفسي در معرض خطر در بيماراني كه  لذا . ترامادول وجود داردبادپرسيون تنفسي احتمال بروز  .5

  .استفاده شود، گونيستي اوپيوئيديفاقد فعاليت آ و حتي االمكان از ضد دردهاي با احتياط مصرف شود  بايد ترامادول

 . دشوثابت نشده است و مصرف آن در اين گروه سني توصيه نمي سال  16ترامادول در كودكان زير ايمني و اثر بخشي  .6

 زيرا در سالمندان خطر . شروع درمان با دوز حداقل باشدفراوان همراه بوده،بايد با احتياط  سالمنداندر مصرف اين دارو  .7

 .  بيشتر استاين داروض بروز عوار

واكنشهاي كشنده طي يك ساعت بعد از مال بروز تشنج و ايجاد تافزايش احدوز باالتر از دوز نرمال ممكن است منجر به  .8

 . مصرف ترامادول گردد

و يا بيماراني كه به صورت مزمن آگونيستهاي در بيماراني كه تمايل به سوء مصرف اپيوئيدها يا سابقه اعتياد دارند  .9

ايجاد فيزيكي  رواني و وابستگي مي تواند  زيرا اين دارو . توصيه نمي شوددرمان با ترامادول اپيوئيدي مصرف مي نمايند، 

 . و نيز در كشور ما گزارش شده استنابع علميموارد سوء مصرف و وابستگي در م. دنماي

 . مي نمايد و بايستي رعايت شودتمامي موارد منع مصرف آگونيستهاي اپيوئيدي، در مورد ترامادول نيز صدق .10
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