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آدرس پرسشنامه ثبت مسمومیت با اپیوئید ها در پرس الین

https://survey.porsline.ir/s/C549EfN/sv/


بامسموميتبهمربوطكشوربیمارستانهايدر؛میرومرگعلتشایع ترین

آسیبوآپنهوتنفسيدپرسیونسببمخدرموادبامسمومیتکهچرا.استاپيوئيدها

.شود میمغزيهیپوكسیك

دراتفاقیمسمومیت،معتادفرددرهرویینوریدیمصرف:مسمومیتشایعدالیل

بالغفرددرعمدیمسمومیت،اطفال

%60میزانبه2015سالتا2000سالازمخدرموادمصرفازناشیومیرمرگ

.استیافتهافزایش



بهاختصاصيطوربهواستشدهگرفتهعصارهمعنايبهOpusیونانيلغتازOpiumكلمه

Papaverنامبهگیاهنوعيعصاره somniferumمي گردداطالق.

).مي گردداطالقمي شونداستخراجOpiumازكهطبیعيآلكالوئیدهايتمامبه:Opiateواژه

(پارگوریکوهیدرومورفین,مورفیناکسی,آپومورفین,هرویین

:(Opioids)اوپيوئيدهاواژه

راخوداثراتكهاینیادارندمورفینيشبهاعمالكه(سنتتیکوسنتتیكنیمی)اپیوممشتقاتتمامبه

وترامادول,متادون,پتیدین.شودميگفته، مي كنداعمالاوپیوئیدرسپتورهايواسطهبه

فنتانیلو,دیفنوکسیالت,فنپروپوکسی,پنتازوسین



انواع داروهاي مخدر

Pure  Agonists:

Codeine (dimethylmorphine)

Dextromethorphan

Diphenoxylate

Fentanyl

Heroin (diacetylmorphine)

Meperidine (pethidine)

Methadone

Morphine

Paregoric   ,    Oxycodone

Peropoxyphene

Tramadol (partial Agonist)

Hydromorphone

Pure   Antagonists:

Naloxone (Narcan)

Naltrexone

Nalmefene

Mixed Agonists-Antagonists:

Pentazocine (Talwin)

Boprenorphine (B2) 



اپیوئید ها بعد از تجویز خوراکی یا تزریقی به خوبی جذب شده

مغز، کبد ، کلیه ، ) بعد از جذب به سرعت از خون پاک شده و در بافت های مختلف 

.تجمع می یابد( ریه وعضالت اسکلتی

برای متادون % 90تا برای کدیین % 7متابولیسم کبدی دارند اتصال پروتئینی از 

.متغییراست

.اکثرا دفع کلیوی دارند



Clinical Effects Related to Opioid Receptors

µ1 : Supraspinal analgesia

Peripheral analgesia

Sedation

Euphoria

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



تظاهرات باليني مسموميت با اپيوئيد ها

مراجعهاورژانسبهمیوزمردمكوتنفسيدپرسیونوCNSدپرسیونتریادباكهبیمارهر

.مي شودمطرحمخدرموادبامسمومیتويبرايتشخیصاولینكند

Deepتاخواب آلودگيازكهشدههوشیاريسطحافتدچاربیماراینكهیعنيCNSدپرسیون❖

Comaاستمتفاوت.

به(آپنه)تنفسيایستوهيپوپنه(دقیقهدرعدد12زیر)پنهبرادی)تنفسيدپرسیوندر❖

.مي پیونددوقوع

پرسیوندنهاستتنفسيدپرسيونبهمربوطمي گرددبیماردردائممغزيسكلیامرگسببكهآنچه

CNS



، دپرسیون تنفسي و مردمك میوز CNSدر مسمومیت با مواد مخدر با تریاد دپرسیون 

.  مواجه هستیم

كه Gastrointestinal  Hypomotility:   عالمت چهارمي هم وجود دارد 

.خود را به صورت تهوع ، استفراغ و یبوست نشان مي دهد

ه   از آنجا كه بیمار مبتال به مسمومیت با مواد مخدر دچار افت سطح هوشیاري بود

ان ریسك بنابراین وجود استفراغ به عنوان عالمت مسمومیت یا نتیجه تجویز نالوكس

.آسپیراسیون در مسمومیت را باال مي برد



مي باشدمخدرموادبامسمومیتموارددرهمیشگيتقریبا  یافتهمیوتیکمردمك

:علتنمي شوددیدهمیوزمردمكاوقاتگاهيولي

.گردیدمغزيهیپوكسیكآسیبدچاركهبیماري-1

.كندمصرفمخدرموادOccasionallyكهبیماري-2

.كوكائینومخدرموادباهمزمانمسمومیتدر-3

پروپوكسي فنوپتیدینمانندمخدرهاازبرخيبامسمومیتدر-4



تگاهدسهیپوموتیلیته،میوتیکهایمردمک،تنفسيدپرسیون،CNSدپرسیون

هیپوتانسیونوبرادیكاردي،(Pruritus)خارشوگوارش

ادرنشدیدهیپوتانسیونمانندشدیدهمودینامیكاختاللمخدرموادبامسمومیتدر

.گرددهیپوكسيمتحملبیمارآنكهمگراست

سلماستازهیستامینReleaseازناشيعالئمسريیكمخدرموادبامسمومیتدر

خپاسهمنالوكسانبهمعموال  كهمي شوددیده(برونكواسپاسمیاخارشمانند)ها

.نمي دهد



Clinical Effects of Opioids on Organs

Cardiovascular : Peripheral vasodilation

Orthostatic hypotension , Bradycardia

Q-T interval prolongation (Methadone)

QRS widening (propoxyphene)

Dermatologic : Flashing (histamine), pruritus, Needle track , Skin necrosis

Sclerosis, Abscess , Miositis

Endocrinologic : Reduced ADH & gonadotrophin release)

Ophthalmic : Miosis



Gastrointestinal : Reduced motility , Reduced gastric acid secration

Increased biliary tract pressure , Increased anal sphincter tone

Neurologic : Sedation , Coma , Analgesia , Euphoria

Seizures (meperidine, tramadol , propoxyphene)

Antitussive

Pulmonary : Respiratory depression , Bronchospasm (histamine)

Acute lung injury (ARDS)

Kidney : Renal failure, Myoglobinoria

Musculoskeletal : Rhabdomiolysis , Miositis , Compartment Syndrome



Pulmonary Complication 

ببسمي توانندآندرموجودناخالصي هايورقیق كننده هایاخودبوسیلههااپیوئید

:شامل.شوندمتعددریويعوارض

ARDS(نان كاردیوژنیكریهادم)،مونيپنو،پنومونیت،آسپیراسیونپنوموني

،ریهآبسهریوي،هیپرتانسیون،ریويترومبوز،ریويعروقارتریت،عفوني

گرانولوم،باكتریميسپسیس،قلب،راستسمتاندوكاردیت،سپتیكریويآمبولي

،تنفسيایستآتلكتازي،كاردیوژنیك،ریهادم،(ژانت سل)خارجيجسم

.مي باشندبرونكواسپاسم



Seizure

وترامادول،(پتیدین)مپریدینبخصوصمخدرموادباoverdoseعوارضازدیگریكيتشنج

.مي باشدپروپوكسي فن

درشنجتسبباستممكنگردندهیپوكسيسببچنانچهخصوصبهمتادونوهروئینبامسمومیتدر

.شوندبیمار

مصرفازناشيتشنجManage.نداردجایگاهيترامادولوپتیدینازناشيتشنجدرماندرنالوكسان

.مي باشددارویيمسمومیتمواردسایرمانندمخدرمواد

.مي شوددیدهپتیدینبامسمومیتدرنیزپاركینسونيسندرمماننددیگرنورولوژیكعالئم

اثردرمعتادفرددرسرببامسمومیتسببمي تواندطوالنيصورتبهتریاكخوراكيمصرف

.دهدنشانانسفالوپاتيیاشكميكولیكدردصورتبهراخودكهشودتریاكدرموجودناخالصي هاي



تشخيص

.نداردنقشيآزمایشگاهمخدرموادبامسمومیتتشخیصدر

سیوندپرهنگامیكه.مي دهیمتشخیصنالوكسانبهپاسخبراساسفقطرابیماري

یابدافزایشبیمارتنفسيRateوشوداصالحنالوكسانبهپاسخدربیمارتنفسي

.مي گرددمسجلاپیومبامسمومیتتشخیص

.داردصتشخیبراينسبيارزشنالوكسانبهپاسخدربیمارهوشیاريسطحبهبود

یتمسمومتشخیصبرايارزشينالوكسانبهپاسخدرمیوزمردمكشدنبرطرف

.ندارد



تشخيص افتراقي

:اپیوئیدبامسمومیتافتراقيتشخیصدر

،نیدینكلوفنوباربیتال،،بنزودیازپین ها:مانندمي گرددمیوزمردمكسببكهداروهاییكلیه-1

اتانولونیكوتین،فنوتیازین ها

پونزخونریزي-2

postictalمرحله،ICH:مانندمي گرددهوشیاريسطحافتسببكهنرولوژيبیماریهاي-3

postانسفالوپاتي،(تشنجبعداز) anoxic

Coبامسمومیت-4

سپسیس-7هیپوترمي-6هیپوگلیسمي-5



درمان

كهآنجاازبخصوصاستABCDرعایتهماناقداماولینمخدرموادبامسمومیتدرمانبراي

proper)هوایيراهصحیحمدیریتلذااستبیمارانمیرومرگاصليعلتآپنه airway

management)استمهمبسیار.

:مي كنیماجرارازیرپروتكلبیماردرماندر

.شودآوردهاورژانسبهآپنهغیریاآپنهحالتدربیمارداردبستگي

:مي دهیمانجامراكاردواینازیكيبودآپنهبیمارصورتیكهدر

انتوباسیون-1

یا

.مي كنیمتزریقبیماربهIVنالوكسانآمپول(میلي گرم2)عدد2-5



بامسمومیتدرلذااستدقیقه20-90نالوكسانعمرنیمهودقیقه1-2نالوكساناثرشروع

بایدداپیوئینوعبراساسگرفتصورتنالوكسانتجویزبیماربرايچنانچهاپیوئید

maintenance(Dripنالوكسان)شودشروع.

:نالوكسانmaintenanceدوز

خارجCNSوتنفسيدپرسیونحالتازرابیماركه2/3Doseبایدآنتجویزبراي

.نماییمdripبیماربرايساعتدر،كرده

درعدددوdripبایدشدخارجتنفسيدپرسیونحالتازنالوكسانعددسهبابیماراگرمثال  

.نماییمبرقرارنالوكسانساعت



:داردكاربردنیززیرمواردبرايمخدرمواددرمسمومیتبرعالوهنالوكسان

كلونیدینبامسمومیت-1

(CNSدپرسیونباهمراه)والپرواتسدیمبامسمومیت-2

(فشارخونافتباهمراه)كاپتوپریلبامسمومیت-3

اتانول-  4



افتدلیلبهالبتهداردارزشاولساعتچهارتامعدهالواژخوراكيمخدرموادبامسمومیتدر

پیراسیونآسازبایدوباشیمداشتهمطمئنيهوایيراهبایدشتسشوهنگامبه،بیمارهوشیاريسطح

.شودجلوگیري

.داردارزشمواردایندرنیزسوربیتول-شاركولتجویز

.نداردجایگاهيهمودیالیزمخدرموادبامسمومیتدرماندر

ه ساعت   بعد از قطع نارکان   هیجگونه   مشکل  تنفسی  پیدا نکند و نیاز ب6اگر  :  ترخیص 

.اکسیژن نباشد



با تشکر از توجه شما


