
ترامادول

دکتر نوید خسروی

فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها



 استترامادول یک ضددرد صناعی مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی.

 گرم، میلی 225و 200و 100و 50در ایران قرص های

 گرم، میلی 50کپسول

 میلی لیتر و 2و 1های آمپول

 میلی گرم آن وجود دارد100(آهسته رهش)ترامادول رتارد قرص.

 میلی 100و 50میلی لیتری آن به ترتیب حاوی 2و 1آمپول های
.گرم ترامادول است





:مکانیسم اثر

 ترامادول و متابولیت فعال آن، آگونیست رسپتورهای
.هستندμنوعاز اوپیوئیدی 

 ترامادول در مهار بازجذب به عالوه فعالیت مونوآمینرژیک
های نوراپی نفرین و سروتونین می تواند با بلوک ایمپالس

.داشته باشدبه همراه خاصیت ضد دردی، دردناک



:فارماکوکینتیک

 جذب خوراکی ترامادول به سرعت و تقریباً به طور کامل پس از مصرف
.  میشود

 یا میزان جذب دارو نداردسرعت ذا تاثیری برغزمان هم مصرف.

- تا 2از پس و شده در عرض یک ساعت آشکار خوراکی اثر ضددرد داروی
.ادامه پیدا می کندساعت 6تا و ساعت به حداکثر می رسد 3

 یک از کمترو در سریعتر آشکاز شده البته اثرضددرد آمپول ترامادول بسیار
.  می رسدحداکثر ساعت به

 ساعت 6تا 4چنین پیک اثر ضددرد قرص آهسته رهش ترامادول، در هم
.ایجاد می شود

 مسیر اصلی متابولیسم این دارو کبدی و وابسته به سیتوکرومP450  بوده
.می شوددفع ادرار متابولیزه شدن از طریق درصد دارو پس از 65و 

 و در شیر مادر ترشح می شودکرده ترامادول از جفت عبور.



:کاربردهای بالینی

د ترامادول در تسکین دردهای حاد یا مزمن با شدت متوسط تا نسبتاً شدی
.کاربرد دارد

 از موارد مصرف ترامادولبرخی:

 (ژنیکولوژیک مثل سزاریندر زمینه خصوصاً )دردهای پس از عمل جراحی

 درد زایمان و بیماری های زنان

 دردهای ارتوپدیک و مفصلی

 دردهای دندانی

- دوم خط دارو توسط سازمان بهداشت جهانی، این )دردهای بیماران سرطانی
.(استشدهدردهای ناشی از سرطان معرفی 

-دردهای مزمن مانند کمردرد و دردهای نوروپاتیک



:نحوه مصرف

 ذکر این نکته ضروری استخصوص در این:

 نباید تجویز شودسال 12اشکال دارویی کپسول و قرص ترامادول در کودکان زیر.

 میلی گرم ترامادول با توجه به شدت درد 100تا 50سال به باال، 17در بیماران
.ساعت قابل تکرار است6تا 4فواصل که در تجویز می شود اولیه به عنوان دوز 

( می شودبار در روز تجویز 2حداکثر قرص آهسته رهش البته  )

میلی گرم در روز است400مصرفی داروی حداکثر.



:نحوه مصرف در سالمندان

 کبدی یا اختالت ساله بدون 75تا 65موجود، برای افراد اطالعات
.کندکلیوی، تغییر دوزی را پیشنهاد نمی 

 300از کمتر سال مجموع دوز مجاز به 75باالی در سنین ولی
.شودمی دوزهای منقسم توصیهو کاهش یافته در روز میلی گرم 



:نحوه مصرف در نارسایی کلیوی

 میلی گرم و 200حداکثر در افراد دچار نارسایی کلیه، دوز مجاز
برای بیماران با ساعت 12هر دارو فاصله زمانی مناسب جهت تجویز 

.می باشد30ml/minاز کلیرانس کراتینین کمتر 



:عوارض جانبی

 تحمل می شودخوبی دارویی است که در دوزهای معمولی به ترامادول  .

ته شناخعوارض جانبی شایعترین و گوارشی، عصبی در مطالعات بالینی کنترل شده، عوارض
.اندشده 

آلودگی، تشنج، اضطراب، خواب سردرد، ، (شایعترند)گیجی یا سرگیجه : عوارض عصبی
.عصبانیت و بی قراری

استفراغ، بی اشتهایی، درد شکم، (شایعترند)یبوستتهوع و : عوارض گوارشی

راش، کهیر و خارش: واکنش های حساسیتی ،...

وضعیتیخون اتساع عروق، افت فشار : اثرات قلبی و عروقی

یائسگیعالئم تکرر و احتباس ادرار و : عوارض ادراری تناسلی

از ب کمتر وراکی ترامادول به مرات، در شکل دارویی خاثر تضعیف کنندگی سیستم تنفسی
.شودمی سایر اپیوئیدها دیده



:موارد احتیاط و منع مصرف دارو

 ترامادول در موارد حساسیت به این دارو یا واکنش های
.د مصرف شودآنافیالکتوئید نسبت به کدئین یا دیگر اپیوئیدها نبای

 ،ترامادول در موارد افزایش فشار داخل جمجمه یا ضربه مغزی
گی موارد حاد شکمی، نارسایی تنفسی، کبدی و کلیوی و وابست

.به اپیوئیدها با احتیاط تجویز شود

ترامادول در بارداری( گروهCحاملگی) شیردهی، در بیماران ،

ه تشنجی توصیدچار صرع و بیماران با ریسک باال برای حمالت
.نمی شود



:تداخالت دارویی

 دارویی می گرددتداخل مصرف هم زمان ترامادول با داروهای زیر باعث.

-کاربامازپین

 اکسیداز های مونوآمین مهارکننده((MAOI ،(افزایش ریسک تشنج)

SSRI - با بازجذب سروتونیناختصاصی های مهارکننده

-دیگوکسین و وارفارین





:تحمل وابستگی و مسمومیت دارویی
 ناگهانی ایجاد می کندقطع ترامادول مانند سایر اپیوئیدها، وابستگی، تحمل و سندروم.

 ی، شامل تضعیف تنفسسایر اپیوئیدها مانند ( خصوصا در دوزهای باال)نیز با آن مسمومیت
.می باشد... آلودگی، کما و خواب 

 مسمومیت با ترامادول عموماً در افرادی رخ می دهد که دارو را به منظور حس بهتر مصرف می
.  کنند

می گیرندبهره مواد مخدر اعتیاد دارند از این دارو به عنوان جایگزین دیگر افرادی که به.

 دکننمی استفاده از افراد مسموم از ترکیب مواد مخدر یا ترکیبی از الکل و ترامادول عده ای.

 استمسمومیت با ترامادول در جهان آمار بیشتریندارای ایران.

 مردمک استدارو، تنگی یکباره نشانه در مسمومیت با مصرف مقادیر فراوان و مهمترین .

اورژانسو حین مراجعه به شده باالی دارو دچار افت هوشیاری مقادیر عموماً افراد مسموم با ،
.  احتمالی مصرف این مواد مطلع می کندخطر وجود این نشانه، پزشک را از 





:وابستگی و مسمومیت داروییادامه تحمل 

 ممکن است فاقد تنفسی خودبخودی یا دچار افت شدید در فشار خون باشندبیماران.

ه می از عوارض تهدیدکننده حیات، تشنج است که حرکات مشابه با تشنج در تعدادی از بیماران دید
.  شود

 گرم از این دارو خطر مرگ وجود داردبا مصرف چندین.

اولین اقدام در براورد با فرد مشکوک، تماس با اورژانس است .

 پهلو خواباندرسیدن تیم امداد، بیمار را باید به یک تا.

مک اگر بیمار مشکل تنفسی دارد باید با بازکردن راههای هوایی و دادن تنفس مصنوعی به وی ک
.کرد

دارو ممکن است ایجاد گیجی یا خواب آوری کند، بنابراین باید از کارهای دقیق و خطرناک نظیر
.نمایداجتناب ... رانندگی و 

-ج انجام با توجه به اینکه دارو افت فشار خون وضعیتی ایجاد می کند، تغییر وضعیت باید به تدری
.شود

 آرام بخش و خواب آور و الکل به دلیل تداخل باال اجتناب نمایدمصرف داروهای از.

 وابستگی و اعتیاد شودتواند باعث مصرف طوالنی مدت دارو می.



خ تشنج های مرتبط با ترامادول به نالوکسان پاس
.نمی دهند ولی با بنزودیازپین ها مهار می شوند



ه دپرسیون تنفسی قابل توجه با ترامادول غیر معمول است و بایستی ب
.نالوکسان پاسخ دهد

 بطور کلی تست اسکرینینگ دارویی برای داروهای مورد سوء مصرف در
ی بیمارانی که تنها با ترامادول مواجهه داشته اند در مورد سایر مخدرها منف

.است



با تشکر از توجه و حوصله شما


