
 

 ١  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي قزوينعاونت م

 

  :ترامادول

چند سالي است وارد فارماكوپه داروئي ايران شده است ... داروئي ضد درد با اثر مركزي با نام ترامادول ، تدامول ، بايومادول ، 

  . كه از دسته داروهاي مسكن مخدر يا اپوئيد هاي مصنوعي مي باشد 

عمده . اين دارو بر اساس همانند سازي ساختار ملوكولي نارسئين كه يكي از آلكالوئيد هاي ترياك مي باشد ساخته شده است 

مصرف اين دارو در پزشكي براي كاهش درد هاي مفصلي ، جراحي ، زايمان با ميزان درد متوسط تا شديد است و از اين جهت 

مسكن هائي نظير پروفن استامينوفن مي باشد و همواره توصيه مي شود مصرف اين  ضعيف تر از مورفين ، پتدين و قوي تر از

  . دارو بيش از دو هفته مجاز نمي باشد و باعث وابستگي داروئي و اعتياد ميگردد 

سوء مصرف اين دارو سبب عوارض بسيار خطر ناك است بطوريكه اكنون نوع تزريقي آن تنها در اورژانس بيمارستان ها وجود 

  .ارد و از سطح دارو خانه هاي شهر جمع آوري شده است د

عمده مصرف كنندگان ترامادول افرادي هستند كه از اين دارو به عنوان جايگزيني براي مواد مخدر و يا ترك آن با هدف 

هيچ مشكلي  كاهش عوارض قطع مواد مصرفي خود استفاده مي كنند اما غافل از اين نكته هستند كه مصرف اين دارو نه تنها

از آنها را حل نمي كند بلكه باعث تحمل عوارض ناشي از اين سوء مصرف و جايگزيني مخرب مي شوند كه عمده ترين آنها 

اختالل در سيستم هاي تنفسي ، كليه و كبد مي گردد و در نهايت منجر به عود مصرف قبلي و تحمل اين عوارض و آسيب 

ايد آگاه باشند كه اعتياد يك جايگزيني مزمن مواد مخدر به جاي سيستم هاي توليد كننده اين افراد ب. هاي بسيار آن مي گردند 

  . مواد شبه افيوني جسم مي باشد و مصرف هر گونه دارو در بازسازي اين روند تاثيري ندارد و خود مخرب و آسيب رسان است 

اه رو به مصرف اين دارو مي آورند كه در نهايت نه دسته ديگري از افراد براي رفع مشكالت جنسي و به توصيه افرادي نا آگ

تنها اين مشكالت رفع نمي گردد بلكه بازهم عوارض مخرب اين دارو شرايط را وخيم تر كرده و خود زمينه ساز مصرف انواع 

  . مواد مخدر ديگر و ورود به دنياي سياه اعتياد مي گردد 

  

  

  

  

  ترامادول هيدرو كلرايد  :نام ژنريك 

  ضد درد با اثر مركزي  : دسته داروئي
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  : طرز عمل 

اگر چه طريقه اثر ترامادول كامالً شناخته شده نمي باشد اما مشخص شده كه با اتصال ملكول اصلي دارو به گيرنده هاي مو 

اپيوئيدي ، بازجذب نور اپي نفرينو سروتونين به صورت ضعيف مهار مي شود و به صورت راسميك به سرعت و تقريباً به طور 

   .دارو همراه ادرار دفع مي شود % 30ترامادول به صورت وسيع پس از خوراكي متابوليزه شده و تقريباً . كامل جذب مي شود 

  : موارد مصرف 

  درد هاي متوسط تاشديد پس از اعمال جراحي ، زايمان ، مفاصل و دردهاي استخواني 

  : موارد منع مصرف 

  . ن با الكل ، خواب آورها ، ضد دردها اپوئيد ها و دارو هاي سايكو تروپيك مجاز نيست مصرف اين دارو در موارد مصرف همزما

  

  : هشدار ها 

  . مصرف ترامادول در بيماران مبتال به صرع و تشنج افراد مبتال به اختالالت كبدي و كليه مجاز نمي باشد 

  . تحت نظر پزش انجام شود  مصرف اين دارو در افراد باريسك ضعف تنفسي و حاملگي ، شيردهي ، بايد

  . مصرف اين دارو سبب وابستگي و اعتياد مي گردد 

  : عوارض جانبي 

خستگي و ضعف عمومي ، گشاد شدن رگ ها ، نگراني ، گيجي ، اختالالت تعادلي ، حاالت عصبي ، اختالالت خواب ، درد 

  تالالت بينائي ، تكرر ادرار شكمي ، بي اشتهائي ، افزايش حركت روده ها يا يبوست ، راش جلدي ، اخ

  

 


