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کندهر دارویی که رسپتورهای اپیوئید را تحریک: اپیوئید

نمشتقات طبیعی اپیوم مثل مورفین و کدئی: اپیات

هر داروئی که باعث سدیشن شود: نارکوتیک







فارماکولوژی

  اپیوئیدها روی سه گیرندهμ  ,κ ,δثر آگونیستی دارندا

μ :ساپرس سرفه, دپرشن تنفسی, میوز, سدیشن, نالژزیآ  ,

کاهش حرکات روده, یوفوریا

κ :و دیس فوریا, کاهش حرکات روده, میوز, سدیشن, آنالژزی کمتر

توهم

δ: آنالژزی کمتر نسبت بهμ و خواص ضد افسردگی



Clinical Effects Related to Opioid Receptors

µ1 : Supraspinal analgesia

Peripheral analgesia

Euphoria

Sedation

Prolactin release

µ2 : Spinal analgesia

Respiratory depression

Physical dependence

Gastrointestinal dysmotility

Pruritus

Bradycardia

Growth hormone release

k1 : Spinal analgesia

Miosis

Diuresis

k2 : Psychotomimesis

Dysphoria

k3 : Supraspinal analgesia

 : Spinal and Supraspinal analgesia

Modulation of µ–receptor function

Inhibit release of dopamine

 : Psychotomimesis

Movement disorders

 : Unknown



 تمام اپیوئیدهای موجود تا حدودی روی گیرندهμ اثر داشته و

درجاتی از دپرشن تنفسی ایجاد میکنند

 روی تمام گیرنده ها اثر دارندمورفینبرخی مانند

به ولترامادتمایل : تمایل اپیوئیدها به رسپتورها متفاوت است
است1/6000مورفیننسبت به μرسپتور 

دقیقه به 60تا 30ظرف , اپیوئیدها بسرعت جذب شده
دی عمدتا متابولیسم کب. حداکثر غلظت پالسمائی میرسند

دارند و بعلت اثر گذر اول کبدی باال تجویز وریدی بهتر از 
.خوراکی است





TOXIDROME

دپرشن تنفسی

LOC

آنالژزی

یت مردکهای میدسایز یا دیالته در مسموم(: در تمام موارد دیده نمیشود)میوز

.  میشودمورفین و پنتازوسین دیده, مپریدین, دیفنوکسیالت, با پروپوکسی فن
.باشدcoingestionمیدریاز میتواند در اثر هایپوکسی شدید مغزی و یا

هیپوتنشن ارتواستاتیک

تهوع و استفراغ

 (کهیر در محل تزریق)آزادسازی هیستامین

 ایلئوس( بعلت کاهش حرکاتGI)

 (بعلت افزایش تون اسفنگتر مثانه)احتباس ادرار







ادم ریه

هیپوترمی

رابدومیولیز

سندرم کمپارتمان

میوگلوبینوری

نارسائی کلیه

 (مپریدین, پروپوکسی فن, ترامادول)تشنج

Acute Lung Injury(10: هروئینناشایع در اووردوز ( )ادم ریه غیر قلبی  )%

ساعت ممکن 24تا )انفیلتراسیون دوطرفه ریوی , O2satافت , رال, تاکی پنه

...    , PEEP, ونتیالتور, اکسیژن: درمان(       است اتفاق بیفتد

!!!دیورتیک و دیگوکسین اندیکاسیون ندارد, نالوکسان اضافی



:(پزشك انگليسي)سيدنهامتوماس

د در ميان تمام نعماتي كه خداون” 
ر براي تخفيف آالم و دردها به بش

چيزي بهتر از ترياك،هديه كرده
“.نيست



سندرم سروتونین

ترامادول یا, های مپریدینومصرف همزمان یکی از دار
Linezolidیا MAOI ,SSRIبادکسترومتورفان 

ونوماختالل ات, هیپرترمی, دیس اوریانتاسیون: عالیم  ,
,  رژیدیتی بویژه در پاها,هیپررفلکسی

مرگ نادر است

نالوکسان بی فایده است





DIAGNOSIS

میوز و دپرشن تنفسی , تریاد کوما(RR<12)

 (توجه به ادم)سمع ریه

اکسپوز کردن کامل بیمار

شواهدی به نفع تزریق ماده مخدر

 (سندرم کمپارتمان ) لمس تمامی بالکهای عضالنی







تشخیصهای افتراقی

آپنه گذرا, میوز, هیپوتنشن, برادیکاردی, کوما:کلونیدین

التفاسیکوالسیون عض, میوز)عالیم کولینرژیک: ارگانوفسفره  ,
(تعریق, استفراغ, اسهال

میوزدپرشن نورولوژیک و:رسپریدون, االنزاپین, فنوتیازین

میوز,بردای پنه, دپرشن عمیق نورولوژیک:هیدروکسی بوتیرات

CO(باعث میوز نمیشود)نورولوژیک عمیق دپرشن :و خواب آورها



OPIOID SCREENS

 A qualitative urine opioid screen

 Some common medications will produce false-
positive results on opioid drug screens 

 A urine opioid screen can be positive up to 2 to 4 
days after a single use 

 Serum acetaminophen concentration 





TREATMENT

پرشن تنفسید: علت اصلی مرگ

 ابتدا با آمبوبگ اکسیژن رسانی شده و پس از راه هوائی

اکسیژناسیون کافی نالوکسان تزریق میشود

عدم , یک روش آلترناتیو در دپرشن تنفسی شدید: اینتوباسیون

ALIپاسخ کافی به نالوکسان و یا 

یا بیمار کامال هوشیار. ) اگر در یک ساعت اخیر خورده باشد: شارکول

( اینتوبه 

 (دیفنوکسیالت: در حالتهای خاص دوزهای متعدد یا با تاخیر شارکول  ,
(مصرف زیاد و داروهای پیوسته رهش, آتروپین سولفات



NALOXONE

 آنتاگونیست رقابتی روی تمام گیرنده ها خصوصاμ

 ترامادول و پروپوکسی فن, بجز در مورد مپریدینمهار تشنج

 جذب خوبIV ,IM ,SC ,داخل تراشه و بینی( جذبSLخوب نیست)

0.4آمپول  : شکل داروئی mg / 1 ml



اد با تدر فرد معLOC :(بدون دپرشن تنفسی ) 0.04دوز اولیه

mg

 معتاد با فرد غیر درLOC :(بدون دپرشن تنفسی ) 0.4دوز اولیه

2: در صورت آپنه یا سیانوز mg

 دقیقه میتوان تکرار کرد تا 3دوز نالوکسان را هر
10mgحداکثر 





لدر صورت مسمومست با اپیوئیدهای صناعی مثل فنتانی  ,
ست پنتازوسین یا دکسترومتورفان ممکن ا, پروپوکسی فن

به دوزهای باالتری نیاز باشد

 درbody packer ها نیاز به دوزهای باالتر و مداوم نالوکسان
(سه بار دفع)تا زمان خروج کل بسته ها 

ست بعلت نیمه عمر پائین نالوکسان انفوزیون وریدی الزم ا
,  بوپرونورفین, پروپوکسی فن, بخصوص در مورد متادون

های پوستی اپیوئیدیpatchپیوسته رهش ها و خوردن 

2/3 دوزawake به عنوان دوز نگهدارنده در هر ساعت را در
DW 5%



 patients on naloxone infusions be admitted to a 
monitored unit

 Adjustments may be required 

- if the patient develops respiratory depression (by 
repeating a bolus and increasing infusion rates)

- or withdrawal symptoms (by decreasing infusion rates) 



 Naloxone has a remarkable safety profile

 When administered to opioid-naive patients, 
naloxone has no adverse effects 

 anxiety, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal 
cramps, yawning, and rhinorrhea



NALTREXON E / NALMEFENE

 an oral opioid antagonist, is primarily used to 
maintain opioid abstinence after detoxification

 Both naltrexone and nalmefene are long-acting
reversal agents, so opioid-dependent patients who 
receive either of these reversal medications 
intentionally or inadvertently may require 
protracted management of withdrawal symptoms



DISPOSITION

 ساعت پس از نالوکسان درصوتیکه2-1در مصرف هروئین:
O2sat>92%

RR>10

HR>50

BTنرمال

GCS=15

عدم ناتوانی جسمی

 آخرین دوز پس از ساعت 4-6مسمومیت با سایر اوپیوئیدها
نالوکسان تحت نظر قابل ترخیص هستند

 در اوپیوئیدهای طوالنی اثرObservation 8حداقلhاست





داروهای خاص



بوپرونورفین

 پارشیل آگونیست گیرندهμ

 آنتاگونیست گیرنده های کاپا و دلتا

 (طول اثر طوالنی)تمایل به گیرنده باال و جدا شدن با تاخیر

3 نوع سناریو  :

عالیمی مشابه ) مصرف بیش از حد در فردی که معتاد نیست -1
(  مسمومیت با مخدرها می دهد 

(  عالیم ویتدراوال می دهد ) مصرف عمدی یا اتفاقی در فرد معتاد -2

ر سبب بهت) مصرف در فرد معتاد که دچار عالیم ویتدراوال شده است -3
(  شدن و کنترل عالیم ویتدراوال می شود 



: نکته 

1- در نوع اول مسمومیت با بوپرنورفین نیاز به دوزهای باال و مکرر
نالکسان و بستری طوالنی مدت است 

2-( درمان عالمتی : ) درمان ویتدراوال
ضد استفراغ -
ضد اسهال -
مسکن غیر اپیوییدی -
آرامبخشی غیر بنزودیازپینی -

بب در فرد معتاد هم میتواند س( با توجه به زمان مصرف ) بوپرنورفین -3-
عالیم ویتدراوال شود وهم میتواند سبب بهبود عالیم ویتراوال گردد 

در اورژانس بعنوان داروی کمکی در درمان ویتدراوال قابل استفاده و -4-
حتی تجویز سرپایی جهت ادامه مصرف در منزل است 



متادون

 یک مخدر صناعی که در موارد ترک اعتیاد و یا درمان دردهای مزمن
تجویز میشود 

 ساعت که در 12-18ساعت و نیمه عمر 4-8طول مدت بی دردی
دوزهای مکرر افزایش می یابد

ریسک باالی مرگ در اووردوز

QTتورساد: احتمال دیس ریتمی, طوالنی

اختالالت الکترولیتی مدنظر باشد

تداخالت داروئی مهم که ایجاد مسمومیت میکنند:

امپرازول, کتوکونازول, فلوکونازول, سیپروفلوکساسین

:میکنندWith drawalداروهائی که ایجاد 

امیلوراپ, اسپیرنوالکتون, فنی توئین, فنوباربیتال, کالریترومایسین



ترامادول

هیپرتانسیون, کما, تشنج, تاکیکاردی, تهوع, لتارژی  ,
(  میلیگرم 500دوزهای باالی ) دپرشن تنفسی و آپنه 

سندرم سروتونین در اوردوز

 افزایش احتمال هیپوگلیسمی

تشنج در دوزهای باال شایع است.

نالوکسان در جلوگیری از تشنج بی اثر است

خوشبختانه معموال یک بار است و نیاز به دارو ندارد




