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  ضد درد  و  يك داروي شبه اپيوئيد،ترامادول

  

 ايران راجع به عوارض دارويي ترامادول كه در مرداد و آبـان مـاه   ADR مركز   30 و   28پيرو اطالعيه هاي شماره     

نون عوارض متعـددي گـزارش       منتشر شده است و نظر به اينكه از بدو ورود ترامادول به بازار دارويي ايران تاك                1382سال  

  : توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب مي نماييم،شده است

ترامادول يك تركيب صناعي ضد درد و شبه اپيوئيد مي باشد كه در بازار دارويي ايران به صورت قرص، كپـسول        -

تاً شديد حاد يا مزمن      ميلي گرمي موجود مي باشد و براي درمان دردهاي نسب          100 ميلي گرمي و آمپول      100 و   50

  .از قبيل دردهاي بعد از عمل جراحي و دردهاي سرطاني استفاده مي شود

. مـي باشـد   P450يكـي از راههـا، سيـستم آنزيمـي سـيتوكرم          . ترامادول در بدن از چندين راه متابوليزه مـي شـود           -

 اپيوئيـدي  µن به رسـپتور   نام دارد كه تمايلش جهت باند شدM1مهمترين متابوليت حاصل از متابوليسم ترامادول       

 . برابر ترامادول است6 بار بيشتر از ترامادول و اثرضد دردي آن نيز 200

 اپيوئيـد  µبراي باند شدن بـه رسـپتور     M1فعاليت اپيوئيدي بستگي به تمايل كم جزء اصلي و تمايل زياد متابوليت    -

 .دارد

ايجـاد كنـد امـا    ) لودگي، يبوسـت، تعريـق، خـارش      سرگيجه، خواب آ  ( ترامادول ممكن است نشانه هاي شبه اپيوئيد         -

 .احتمال بروز دپرسيون تنفسي نسبت به مورفين كمتر مي باشد مگر در نوع تزريقي كه اين احتمال زياد است

 .دگردتا به حال ثابت نشده است كه ترامادول مثل مورفين بتواند باعث ريليز هيستامين  -

ــابوليزه ك % 7در  - ــزيم مت ــت ايزوآن ــردم فعالي ــر اســت  م ــادول كمت ــده ترام ــابوليزر ضــعيف   ( نن ــراد مت ــن اف ــه اي   ب

مـصرف همزمـان    . كمتر اسـت   M1به همين دليل غلظت ترامادول در سرم آنها بيشتر و غلظت متابوليت             ) مي گويند 

 . مي شود M1 ترامادول با مهار كننده هاي آنزيمي نظير فلوكستين، پاروكستين و كينيدين باعث كاهش غلظت

اعث مهار باز جذب نوراپي نفرين و سروتونين نيز مي شود، بنابر اين نبايد همراه بـا مهـار كننـده هـاي                     ترامادول ب  -

 .مونوآمينواكسيداز و ضد افسردگي هاي سه حلقه اي مصرف شود
  :با توجه به توضيحات باال عنايت داشته باشيد كه 

  . مي تواند اثرات شبيه آنها را ايجاد كند،طبقه بندي نشده استداروي اپيوئيدي به عنوان يك اگر چه ترامادول  -1

 كـردن دارو رخ  taper مي تواند اتفاق بيافتد، اين حالت ممكن است با    Withdrawalبا قطع ناگهاني ترامادول عاليم       -2

 .ندهد

 بـه اثبـات   كودكـان ايمني مصرف ايـن فـرآورده در   و  بايد با احتياط صورت گيرد     مصرف اين دارو در افراد مسن      -3

 .تنرسيده اس

در هنگام تجويز دارو از صحت عملكرد كليه و كبد بيمار مطمئن باشيد ودارو را براي مدت زمان محـدودي تجـويز       -4

 .نماييد

 دارو مشاهده و گزارش شـده اسـت لـذا در صـورت              Misuse و   Abuseبا توجه به مكانيزم دارو موارد زيادي از          -5

آن آگاه نموده و جهت تـشخيص و رفـع پـاتولوژي            مراجعه بيمار جهت مصرف خودسرانه دارو او را از  عوارض            

 .اوليه به پزشك ارجاع دهيد

   در صورت مشاهده هر گونه عارضه متعاقب مصرف اين دارو با مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسـته داروهـا                   -6

 .تماس حاصل فرماييد ) 6404223(
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