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ضد درد و یک داروي شبه اپیوئید،ترامادول

ایران راجع به عوارض دارویی ترامادول که در مرداد و آبـان مـاه   ADRمرکز 30و 28پیرو اطالعیه هاي شماره 
نون عوارض متعـددي گـزارش   منتشر شده است و نظر به اینکه از بدو ورود ترامادول به بازار دارویی ایران تاک1382سال 

:توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نماییم،شده است

ترامادول یک ترکیب صناعی ضد درد و شبه اپیوئید می باشد که در بازار دارویی ایران به صورت قرص، کپسـول  -
تاً شدید حاد یا مزمن میلی گرمی موجود می باشد و براي درمان دردهاي نسب100میلی گرمی و آمپول 100و 50

.از قبیل دردهاي بعد از عمل جراحی و دردهاي سرطانی استفاده می شود
. مـی باشـد  P450یکـی از راههـا، سیسـتم آنزیمـی سـیتوکرم     . ترامادول در بدن از چندین راه متابولیزه مـی شـود  -

اپیوئیـدي  µن به رسـپتور  نام دارد که تمایلش جهت باند شدM1مهمترین متابولیت حاصل از متابولیسم ترامادول 
.برابر ترامادول است6بار بیشتر از ترامادول و اثرضد دردي آن نیز 200

اپیوئیـد  µبراي باند شدن بـه رسـپتور    M1فعالیت اپیوئیدي بستگی به تمایل کم جزء اصلی و تمایل زیاد متابولیت -
.دارد

ایجـاد کنـد امـا    ) لودگی، یبوسـت، تعریـق، خـارش   سرگیجه، خواب آ( ترامادول ممکن است نشانه هاي شبه اپیوئید -
.احتمال بروز دپرسیون تنفسی نسبت به مورفین کمتر می باشد مگر در نوع تزریقی که این احتمال زیاد است

.دگردتا به حال ثابت نشده است که ترامادول مثل مورفین بتواند باعث ریلیز هیستامین -
ــابولیزه ک % 7در - ــزیم مت ــت ایزوآن ــردم فعالی ــت  م ــر اس ــادول کمت ــده ترام ــعیف   ( نن ــابولیزر ض ــراد مت ــن اف ــه ای ب

مصـرف همزمـان   . کمتر اسـت M1به همین دلیل غلظت ترامادول در سرم آنها بیشتر و غلظت متابولیت ) می گویند
. می شودM1ترامادول با مهار کننده هاي آنزیمی نظیر فلوکستین، پاروکستین و کینیدین باعث کاهش غلظت

اعث مهار باز جذب نوراپی نفرین و سروتونین نیز می شود، بنابر این نباید همراه بـا مهـار کننـده هـاي     ترامادول ب-
.مونوآمینواکسیداز و ضد افسردگی هاي سه حلقه اي مصرف شود

:با توجه به توضیحات باال عنایت داشته باشید که 
.می تواند اثرات شبیه آنها را ایجاد کند،طبقه بندي نشده استداروي اپیوئیدي به عنوان یک اگر چه ترامادول -1
کـردن دارو رخ  taperمی تواند اتفاق بیافتد، این حالت ممکن است با Withdrawalبا قطع ناگهانی ترامادول عالیم -2

.ندهد
بـه اثبـات   کودکـان ایمنی مصرف ایـن فـرآورده در   و باید با احتیاط صورت گیرد مصرف این دارو در افراد مسن-3

.تنرسیده اس
در هنگام تجویز دارو از صحت عملکرد کلیه و کبد بیمار مطمئن باشید ودارو را براي مدت زمان محـدودي تجـویز   -4

.نمایید
دارو مشاهده و گزارش شـده اسـت لـذا در صـورت     Misuseو Abuseبا توجه به مکانیزم دارو موارد زیادي از -5

آن آگاه نموده و جهت تشـخیص و رفـع پـاتولوژي    مراجعه بیمار جهت مصرف خودسرانه دارو او را از  عوارض 
.اولیه به پزشک ارجاع دهید

در صورت مشاهده هر گونه عارضه متعاقب مصرف این دارو با مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسـته داروهـا   -6
.تماس حاصل فرمایید) 6404223(
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