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و عوارض شدید ناشی از آنترامادول

تشنج و اختالالت تنفسی از جمله عوارض . می باشدADRترامادول، دومین داروي مسبب عوارض گزارش شده به مرکز 

.مصرف این دارو کاهش یابدتیاطات الزم در ارش شده به این مرکز بوده است که می تواند با رعایت احشایع و شدید گز

ترامادول و با توجه به افزایش گزارشهاي ارسالی از عوارض داروي در خصوصADRمرکز 42و 30، 28پیرو اطالعیه هاي شماره 
: توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب  می نماید، این دارو

ه را به خود تبمورد گزارش، دومین ر623، داروي ترامادول با ADRرکز از میان داروهاي مسبب عوارض گزارش شده به م.1
فشارخون شدید، افت)مورد196(، سرگیجه )مورد390(استفراغ تهوع و از میان عوارض ارسال شده، . اختصاص داده است

. گزارش شده می باشندبیشترین موارد) مورد62(اختالالت تنفسیو ) مورد68(، تشنج )مورد70(
مورد 5مصرف داروي ترامادول گزارش شده است که در مشکوك به مورد مرگ 6میان گزارشهاي ارسالی به این مرکز، در .2

.این دارو رخ داده استخوراکی به دنبال مصرف شکل یک مورد در عضالنی و تزریقمتعاقب
کمیسیون تشخیص طبق راي مادول تراداروي به دنبال افزایش گزارشهاي مربوط به عوارض و نیز سوء مصرف این دارو، .3

صالحیت ساخت و ورود در زمره داروهاي تحت کنترل محسوب و مقررات مربوط به فرآورده هاي دارویی مخدر و 
.الزم االجرا شده استروانگردان در مورد تولید، واردات، صادرات، توزیع و عرضه کلیه اشکال دارویی آن 

افزایش دوز خطر بروز تشنج با .ترامادول رخ دهد) تی با مصرف تک دوزح(تشنج ممکن است با مصرف دوزهاي معمول .4

مصرف همزمان ترامادول با مهار کننده هاي بازجذب سروتونین در اثر تشنجخطر بروز همچنین . افزایش می یابدمصرفی،

(SSRIs) ضد افسردگی هاي سه حلقه اي ،(TCAs)، ،و آمینو اکسیداز مهار کننده هاي مونداروهاي آنتی سایکوتیک

(MAOIs)،در بیماران با سابقه صرع و . دیابافزایش می و سایر داروهاي کاهنده آستانه تشنجياپیوئیدآگونیستهاي

،دارو و الکلمصرف سندرم قطع ، مواردي مانند تروماي سر( تشنج در آنها باالست خطر بروزتشنج و بیمارانی که 

. احتمال بروز تشنج با ترامادول افزایش می یابد) و عفونتهاي سیستم اعصاب مرکزياختالالت متابولیکی 

می باشند، دپرسیون تنفسی در معرض خطر در بیمارانی که لذا .ترامادول وجود داردبادپرسیون تنفسی احتمال بروز .5

.استفاده شود، گونیستی اوپیوئیديفاقد فعالیت آو حتی االمکان از ضد دردهاي با احتیاط مصرف شودباید ترامادول

. دشوثابت نشده است و مصرف آن در این گروه سنی توصیه نمی سال 16ترامادول در کودکان زیر ایمنی و اثر بخشی .6

زیرا در سالمندان خطر .شروع درمان با دوز حداقل باشدفراوان همراه بوده،باید با احتیاط سالمنداندر مصرف این دارو .7

. بیشتر استاین داروض بروز عوار

واکنشهاي کشنده طی یک ساعت بعد از مال بروز تشنج و ایجاد تافزایش احدوز باالتر از دوز نرمال ممکن است منجر به .8

. مصرف ترامادول گردد

و یا بیمارانی که به صورت مزمن آگونیستهاي در بیمارانی که تمایل به سوء مصرف اپیوئیدها یا سابقه اعتیاد دارند .9

ایجاد فیزیکی روانی و وابستگیمی تواند زیرا این دارو . توصیه نمی شوددرمان با ترامادول اپیوئیدي مصرف می نمایند، 

.و نیز در کشور ما گزارش شده استنابع علمیموارد سوء مصرف و وابستگی در م. دنمای

.می نماید و بایستی رعایت شودتمامی موارد منع مصرف آگونیستهاي اپیوئیدي، در مورد ترامادول نیز صدق.10
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