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ترامادول و عوارض آن

مـورد مـرد و   24(عارضه دارویی گزارشمورد 67به دنبال ورود داروي ترامادول به بازار دارویی ایران، تعداد به اطالع کلیه همکاران محترم می رساند
43(تهوع و استفراغ شـدید در میان عوارض گزارش شده، . یران ارسال شده استاADRبه مرکز 1382الی تیر ماه 1381در فاصله تیر ماه ) مورد زن43

از سایر عـوارض مـی تـوان بـه مـواردي نظیـر       .بیشترین موارد را به خود اختصاص می دهد) مورد11(ونخکاهش فشار و) مورد17(، سرگیجه)مورد
% 4موارد به صورت تزریـق عضـالنی و در   % 82روش مصرف دارو در . ×اشاره نمود)مورد2(و آنافیالکسی ) مورد2(تشنج، )مورد11(تنفسیاختالالت

. موارد به صورت تزریق وریدي بوده است
ین و ناثـر آگونیسـتی دارد و عـالوه بـر ایـن از بـاز جـذب سـروتو        ترامادول یک داروي ضد درد صناعی است که اختصاصاً بـرروي رسـپتوراپیوئیدي   

و این دارو به صورت خوراکی یا تزریقی در دردهاي نسبتاً شدید حاد یـا  مـزمن از قبیـل دردهـاي بعـد از عمـل جراحـی       . می کندنوراپی نفرین جلوگیري 
، افسـردگی و  CNSسردرد و سرگیجه، تحریک (عوارض سیستم عصبی شاملشایعترین عوارض ناشی از این دارو . دردهاي سرطانی استفاده می شود

از عوارض دیگر این دارو می توان به دپرسیون .می باشدو عوارض گوارشی از جمله تهوع و استفراغ و یبوست) زریق وریدي تشنج خصوصاً در انواع ت
. اختالالت ادراري و اختالل در قاعدگی اشاره نمودخون،افزایش فشاریا کاهشتنفسی، واکنش هاي حساسیتی،

:زیر توجه فرمایندنکاتاز همکاران محترم درخواست می شود بهدر کشور ما،با توجه به افزایش مصرف این فرآورده
.که غالباً می توان با تزریق آهسته دارو از آن جلوگیري کردمی باشدتهوع و استفراغ ،مهمترین و شایعترین عوارض جانبی ترامادولجملهاز-1
.  دقیقه یا به صورت انفوزیون انجام گیرد2-3این دارو باید حداقل طی وریديتزریق. از تزریق وریدي سریع این فرآورده جدا خودداري نمایید-2
احتمال ،دبه طور کلی دپرسیون تنفسی ایجاد شده توسط ترامادول کمتر از مرفین است ولی در بیمارانی که این دارو را به طور تزریقی دریافت می کنن-3

.وجود دارددپرسیون تنفسی بروز 
،(TCAs)، ضد افسردگی هاي سه حلقه اي (SSRIs)مصرف همزمان ترامادول با مهار کننده هاي بازجذب سروتونین ر در اثتشنجخطر بروز -4

مصـرف MAOIsهفتـه بعـد از قطـع مصـرف     2توصیه مـی شـود تـا    . دیابو سایر اپیوئیدها افزایش می (MAOIs)مهار کننده هاي مونو آمینو اکسیداز 
. دگردن
احتمـال  ) مواردي مانند تروماي سر یـا سـندرم قطـع دارو و الکـل     ( تشنج در آنها باالست خطر بروزابقه صرع و تشنج و بیمارانی که در بیماران با س-5

. بروز تشنج با ترامادول افزایش می یابد
. دمایترامادول تشنج ایجاد نoverdoseشرایط نالوکسان می تواند در -6
در . برونکواسپاسم و آنژیوادم به طور نادر گزارش شـده اسـت  سایر واکنشهاي ازدیاد حساسیت مانند خارش، کهیر،واکنشهاي آنافیالکتیک کشنده و -7

.می یابدبروز حساسیت افزایشخطربیماران با سابقه حساسیت به کدئین و سایر اپیوئید ها 
SSRIsو MAOIsمتعاقب مصرف همزمان ترامـادول و  ) ی از آن کاهش یا افزایش فشار خون ناش( CNSسندرم سروتونینی و تحریک یا تضعیف -9

). ترامادول از بازجذب سروتونین و نوراپی نفرین جلوگیري می کند . ( مشاهده شده است
فاده همزمـان  اسـت از آنجایی که ترامادول اثرات تضعیف کننده تنفسی الکل، داروهاي بی هوشی، خواب آورهـا و  فنوتیـازین هـا را تقویـت مـی کنـد،      -10

.  دابدوز ترامادول تقلیل ییرد و یا احتیاط صورت گید باباترامادول و این داروها
.می باشدسرگیجه ناشی از ترامادول وابسته به دوز -11

.دابیکاهش و مشکالت کبدي دوز دارو باید) ml/min30کلیرانس کراتینین کمتر از ( در موارد نقص عملکرد کلیه -12
زیرا این دارو می تواند وابسـتگی بـه دارو   . درمان با ترامادول در بیمارانی که تمایل به سوء مصرف اپیوئیدها یا سابقه اعتیاد دارند توصیه نمی شود-13

(Drug dependence)ایجاد کند .
.این گروه سنی توصیه نمی گرددثابت نشده است و مصرف آن در سال 16ترامادول در کودکان زیر ایمنی و اثر بخشی مصرف-14
. زیرا در سالمندان خطر بروز عوارض ناخواسته داروها بیشتر است. تجاوز کندmg/day300سال دوز ترامادول نباید از 75در سنین باالتر از -15
است عالئـم پـاتولوژي داخـل جمجمـه را     در بیماران با افزایش فشار داخل جمجمه با احتیاط مصرف شود زیرا میوز حاصل از ترامادول ممکن -16

.بپوشاند
از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف این دارو با مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته 

.تماس حاصل فرمایند) 6404223: شماره تلفن(داروها 
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