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Introduction Tramadol is an opioid analgesic used to treat pains. With a statistic of up to 50%, 

this substance is considered the first cause of death due to drug poisoning. Investigating the 

prevalence of tramadol poisoning plays an essential role in providing a suitable context for the 

authorities to take the necessary decisions to reduce the use of this drug. This review study 

explores the side effects of tramadol overdose. Authors 
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Methods The present study is a review study. The search was performed by using keywords such 

as tramadol, poisoning, overdose, and tramadol complications in Persian and English in reliable 

databases such as PubMed, Wiley, Elsevier, Science Direct, and SID from 2000 to 2019. 

Results and conclusions In general, according to the findings of most studies, tramadol is the 

most complicated opioid drug and due to its prevalence among young people with low education 

level, it is necessary that the physician and pharmacist colleagues carefully prescribe and sell this 

drug. In addition, increasing awareness about its potentially dangerous side effects and precise 

monitoring of the distribution of this drug is mandatory. Tramadol poisoning and overdose can 

cause a reduction of the activity of the central nervous system, respiratory system, tachycardia, 

seizures, and hypertension. The narcotic effect and the inhibitory effect of reabsorption of 

monoamines are possible methods for the action of tramadol. 
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  ایران قانونی پزشكی مجله 1399 زمستان ،1 رهشما ،27 دوره
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 "از اوردوز ترامادول یبر عوارض ناش یمرور " 
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 یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ها،تیو مسموم یقانون یگروه پزشک

 رانیزابل، ا

 MScبدخش  نیمه

 رانیزابل، زابل، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما -یدانشکده پرستار ییگروه ماما

 BSc *یشهرک بهیط

 رانیزابل، زابل، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما -یپرستار ،دانشکدهییگروه ماما

 هچكید

است که در درمان دردها مورد استفاده  یونیترامادول مسکن اف :مقدمه

علت  ناولی عنواندرصد، به 50بالغ بر  یماده با آمار نی. اردگییقرار م

. بررسی شودیمخدر محسوب م باتیبا ترک تیاز مسموم یمرگ ناش

 جهت مناسب بستری سازیمیزان شیوع مسمومیت ترامادول در فراهم

ماده  نیسوی مسئولین به منظور کاهش مصرف ا از الزم تدابیر اتخاذ

به کنکاش در مورد عوارض  یمطالعه مرور نیمخدر نقش اساسی دارد. ا

  .پردازدیاز اوردوز ترامادول م یناش

است. جستجو با  یمطالعه مرور کیپژوهش حاضر  :هامواد و روش

اوردوز و  ت،یاز جمله ترامادول، مسموم ییهاواژه دیاستفاده از کل

معتبر از جمله   یهاگاهیدر پا یسیو انگل یعوارض ترامادول  به زبان فارس

PubMed ،Wiley ،Elsevier ،Science Direct  وSID  2000از سال 

 انجام شد. 2019تا 

  :یرگیجهیو نت نتایج

 نتریاکثر مطالعات، ترامادول پرعارضه هایافتهیبا توجه به  یبه طور کل

افراد  نیمصرف آن در ب وعیو با توجه به ش رودیمخدر به شمار م یدارو

به دقت همکاران پزشک و داروساز  ازیکم، ن التیجوان و با سطح تحص

 شیافزا نی. همچندنماییم یضرور یدارو امر نیو فروش ا زیدر تجو

 یبر رو ترقیدر خصوص عوارض بالقوه ترامادول و نظارت دق یاهآگ

 تواندیو اوردوز با ترامادول م تی. مسمومباشدیم یدارو الزام نیا عیتوز

 دستگاه تنفس، ،یمرکز یدستگاه عصب تیموجب کاهش فعال

 یواثر مهار یفشارخون شود. اثر مخدر شیتشنج و افزا ،کاردییتاک

 .  باشندیعملکرد ترامادول م یاحتمال هایوشر ها،نیبازجذب مونوآم

 .اوردوز مخدر، ،ییدارو تیمسموم اد،یاعت ترامادول، :یدیکل کلمات

  06/12/1399: یافتدر یخرتا

 03/01/1400: شپذیر یخرتا

                  :لمسئو هنویسند*

tayebeh_shahraki@yahoo.com 

 
 مقدمه

. باشدمی جهان و انیرا مسمومیت در نوعترین شایع دارویی، مسمومیت

 بالینی حالشرح کمک به است ممکن حاد مسمومیتاگرچه تشخیص 

 در مسمومیت تشخیص اما باشد، واضح کامالًتوسط بیمار   شدهداده

 دادن به قادر یا نموده مراجعه هوشیاری سطح در تغییر با که بیمارانی

  دارندرا  خود به عمدی آسیب بقهسا که افرادی یا و نیستند حالحشر

، لذا شناخت عوارض ]1[ تواند دشوار و در مواردی غیر ممکن باشدمی

 تواند در این موارد راهگشا باشد.دارویی انواع داروها می

در این میان، مسمومیت با داروهای مخدر رقم باالیی از موارد مسمومیت 

دهند. بیشترین موارد مسمومیت دارویی در ایران را به خود اختصاص می

ترین عنوان یکی از شایع. ترامادول به]2[ با ترامادول استمسمومیت 

، از خانواده مخدرهای صناعی با ]3[ داروهای مخدر تجویزی در جهان

شود که برای درمان بخش محسوب میاثرات مرکزی و نوعی آرامش

و براساس  ]5, 4[گیرد دردهای متوسط تا شدید مورد استفاده قرار می

شود. مولکولی نارسین )ازآلکالوئیدهای تریاک( ساخته می ساختار

ترامادول برای کنترل دردهای سرطانی، دردهای ناشی از اعمال جراحی، 

تر از مورفین شود. ترامادول ضعیفدردهای عضالنی و مفصلی تجویز می

. ترامادول آنالوگ ]6[ و پیتیدین و قوی تر از پروفن و استامینوفن است

و سیستم  (μ)های مو فنیل پیپریدین کدین است و با اثر بر روی گیرنده4

 .]7[ کندسروتونینرژیک عمل می

 مكانیسم اثر ترامادول:

موجب ایجاد اثرات مخدری ترامادول مو: اثر بر گیرنده های -1 

است. البته خاصیت چسبندگی  مو هایگیرنده آگونیست .شودمی

 بسیار ضعیف است.  موهای ترامادول به گیرنده

نسبت به عنصر مادر خاصیت  ترامادولدسمتیل-او ماده متابولیزه شده

 دارد.تری و و خاصیت مخدری قویهای مچسبندگی بیشتری به گیرنده

نفرین در دستگاه سبب مهار باز جذب نوراپی اثر برسیستم آدرنرژیک:-2

 شود.عصبی مرکزی می

با مهار بازجذب سروتونین، سبب  اثر بر روی سیستم سروتونرژیک:-3

 شود.افزایش سطح سروتونین در دستگاه عصبی مرکزی می

افزایش سطح واسطه شیمیایی گابا در سبب اثر بر سیستم گابانرژیک: -۴

 .]8[شود مغز می
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بیماران مبتال به  -2سال  12کودکان زیر  -1ترامادول:  مصرف منع موارد

افراد دچار  -5افراد چاق و  -4سالمندان.  -3مشکالت حاد تنفسی. 

 سوتغذیه 

های تواند باعث بروز واکنشترامادول میعوارض جانبی ترامادول: 

شدید آلرژیک از جمله کهیر، مشکالت تنفسی و تورم صورت، زبان، 

 ها و گلو شود. لب

تواند تنفس را کندتر کند. مانند سایر داروهای حاوی مخدر ترامادول می

 اگر میزان تنفس بیش از حد کند و ضعیف شود احتمال مرگ وجود دارد.

 هیپوگلیسمی، اضطراب، جسمی، بیهوشی سرگیجه، استفراغ، تهوع،

 همچنین .باشداتاکسی از دیگر عوارض مصرف ترامادول می سردرد و

 اول ساعت 24 در عصبی سمیت تواند منجر بهترامادل می با مسمومیت

 .]10, 9[ کما شود و اپنه تشنج، مانند  ,مصرف از پس

تغییر در ضربان قلب، مشکالت جنسی، اختالل سیستم گوارشی، ضعف 

 همراه با خستگی، تب، گلودرد، سوزش چشم، افزایش تعرق، روان

 راه در تعادل عدم گیری،تصمیم در ناتوانی مغزی، اختالل پریشی و

دهان، تغییردر خلق و خوی، پرخاشگری و بروز عالئم  رفتن، خشکی

سروتونین از دیگر عوارض جانبی مصرف ترامادول محسوب  سندرم

 .]12, 11[ شودمی

جهان افزایش های اخیر مسمومیت با ترامادول در ایران و در سال

ها و بازار آزاد، . فروش ترامادول در داروخانه]13[ چشمگیری داشته است

ناآگاهی جامعه از پیامدهای منفی مصرف ترامادول، در کنار عدم اهتمام 

های پیشگیری از اعتیاد، عمده دالیل ی برای طراحی و اجرای برنامهجد

 باشند. قابل بحث در رابطه با این افزایش می

 هامواد و روش
های در پایگاهجهت انجام این مطالعه مروری، مقاالت اصلی و مروری 

 SID و  PubMed ،Wiley ،Elsevier ،Science Directر پزشکی معتب

ترامادول،  یهابا استفاده از کلید واژه 2019تا  2000 در بازه زمانی

 آوری و مطالعه شد. مسمومیت، اوردوز و عوارض ترامادول جمع

 بحث

 مواد شیمیایی انواع و تولید فنون و علوم پیشرفت به توجه با امروزه

 و عمدی مواجهه دلیل احتمال به مسمومیت مسأله و دارویی، صنعتی

 .است یافته ایویژه اهمیت مختلف سنی های گرو در غیرعمدی

است. و شوک گزارش شده خون فشار عالئم مسمومیت، افت ترینمهم

 عروقی و اتساع قلب عملکرد نارسایی گردش، خون در حجم کاهش

 شوک و بافتی رسانیخون کاهش به منجر توانندمی که هستند ازعواملی

  .]6[ شوند

 
 

( در Grünenthal) التتوسط شرکت آلمانی گرونن نخستین بار ترامادول

های متوسط تا جهت تسکین درد با نام تجاری ترامالمیالدی  1970دهه 

در سال ترامادول،  .به صنعت داروسازی معرفی شد شدید پس از جراحی

و از  قرار گرفتی این کشور داروغذا ید سازمان أیمورد تمیالدی  1995

 این شرکت های بعددرسال .]5[ گردید یی جهاندارو این تاریخ وارد بازار

 واگذارکرد.های متعددی در سراسر دنیا حق تولید ترامادول را به شرکت

ترامادول معموال به شکل نمک هیدروکلراید تولید شده و به دو شکل 

شود. مقدار )بیشتر کپسول و قرص( و آمپول به بازار عرضه می خوراکی

 تزریقی ترامادول بسیار بیشتر از فرم خوراکی است. جذب و تأثیر فرم

ه دیکلوفناک، ترامادول بآمپول  تجویز پس از اعالم رسمی ممنوعیت

قانونی شد. با توجه به عدم ممنوعیت  وارد بازار عنوان مسکن جایگزین

در بین جامعه  و تمایل به تسکین سریع دردپخش و مصرف ترامادول در 

به سرعت  کشورمصرف این دارو در و  تجویزپزشکی و آحاد مردم، 

با قرارگیری ترامادول در سبد دارویی جوامع و بررسی . گسترش یافت

جانبی این دارو مشخص شد مصرف طوالنی مدت ترامادول عوارض 

 مخدر مصرف مواد تخصصی کمیته، لذا ]6[ شودمنجر به وابستگی افراد می

در فهرست داروهای خاص تحت ترامادول را  ،سازمان بهداشت جهانی

 کنترل قرار داد.

 8گرم هر میلی 100تا  50ترامادول به میزان  طریقه مصرف ترامادول:

شود. به علت اختالالت روز تجویز می 5ساعت و به مدت کمتر از 

-عصبی ایجادشده ضمن مصرف ترامادول، رانندگی در بیماران مصرف

باشد. تجویز این دارو در زنان باردار، زنان کننده این دارو ممنوع می

تواند ت. قطع ناگهانی ترامادول میسال قدغن اس 18شیرده و افراد زیر 

 در اختالل توهم، لرز،رعشه،  اسهال، تهوع، تعریق، اضطراب،منجر به 

-خواب( شود. سندرم ناخوشایند قطع مصرف) مشکالت تنفسی وخواب 

پوست سرد  ضعف مفرط، قلب،ن کندی ضربا تنفس کم عمق، آلودگی،

صرف بیش از نیز از عالئم م کما وغش  مرطوب، احساس سبکی سر، و

صورت باشند. همچنین اوردوز ترامادول بهحد ترامادول )اوردوز( می

  بالقوه کشنده است.

 تداخالت دارویی ترامادول: 

 مواد مخدر والکل  .1

 مخدر ضد درد یداروها .2

 ومیوال لیبخش از قبآرام یداروها .3

  و ضد اضطراب یضد افسردگ یداروها .4

 یزوفرنیو اسک یضد اختالالت دو قطب یداروها .5

 از قبیل: ایزوکربوکساید،مونوآمینواکسیداز  هایمهارکننده .6

 ]7[سلژلین فنلزین،، سیپرومینترانیل
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بیمار در رابطه با مسمومیت با  190که در امریکا بر روی  ایدر مطالعه

ترامادول صورت گرفت، شیوع عالئم بالینی ناشی از مسمومیت بدین 

درصد، تهوع و استفراغ 4/27شرح گزارش شد: دپرسیون سیستم عصبی 

افزایش درصد، 7/13درصد، تشنج 4/17 کاردیدرصد، تاکی1/21

 درصد. 2/4درصد و اختالالت حرکت 8/5فشارخون 

ساله و بیشترین علت مسمومیت  80ماهه تا  9بیماران مورد بررسی از 

درصد بیماران هیچ عالمتی ایجاد  3/36ها تمایل به خودکشی بود. در آن

ساعت آتی از بین رفته بود. ضمن این 24نشده و عالیم اکثر بیماران در 

دریافت  که اکثر بیمارانی که به علت دپرسیون سیستم عصبی نالوکسان

 . ]14[ کرده بودند پاسخ قابل توجهی به ترامادول نشان دادند

بیمار در امریکا نیز عالیم اوردوز  126نگر بر روی در یک مطالعه گذشته

-کاردی، بیحالی، تهوع، استفراغ، تاکیزیر بود: بیترامادول به شرح 

قراری، تشنج، کما، افزایش فشارخون و دپرسیون تنفسی. در این پژوهش، 

گرم میلی 500کمترین مقدار ترامادول که در بیماران منجر به تشنج شد

گرم گزارش شد. میلی 800وکمترین مقدار ایجادکننده کما و افت تنفسی 

گویای سندرم افزایش فشارخون اردی، گیجی، کقراری، تاکیبی

های این مطالعه نشان داد که اوردوز باشد. یافتهسروتونین خفیف می

کند ولی مسمومیت ترامادول مسمومیت شدید دستگاه عصبی ایجاد می

 . ]15[قلبی و عروقی در این بیماران قابل توجه نیست 

که به دنبال مصرف تعداد  ایهسال 17از دختر  یدر گزارش مورد نیهمچن

شده بود مشخص  یاریقرص ترامادول دچار کاهش سطح هوش ینامعلوم

 ییو نارسا یاریبا اختالل هوش ییدارو تیبه دنبال مسموم ماریشد که ب

قرار  یکیمکان هیو تحت تهو یبستر ژهیو هایدر بخش مراقبت یتنفس

 دییحضور ترامادول در ادرار را تأ ماریب نیا شناسیش سمیگرفت. آزما

که  دیگرد هیکل ییمنجر به نارسا ماریب نیبا ترامادول در ا تیکرد. مسموم

به  هیماه عملکرد کل کیاقدامات، پس از حدود  ریو سا زیالیبا انجام د

 .]16[ت حالت نرمال بازگش

مانند  شوندیکه منجر به کاهش آستانه تشنج م ییهمزمان داروها مصرف

(، از عوامل مهم کیکوتیسا یضدجنون )آنت یو داروها هایضدافسردگ

تشنج  ی. وجود رابطه معنادار آمارشوندیخطر تشنج با ترامادول قلمداد م

 تیو باالتر( و جنس گرمیلمی 400) روز در ترامادول شدهبا مقدار مصرف

 یت. موارداس دهیبه اثبات رس مطالعاتی توسط( مردان) کنندهمصرف افراد

 .استگزارش شده زیبه خاطر تشنج با ترامادول ن ریاز مرگ و م

 2500مورد افت تنفسی بعد از مسمومیت با دوز  13نگر، ای گذشتهمطالعه

 .]17[گرم ترامادل را گزارش کرد میلی

 

ساله به اورژانس با عالئم اسپاسم  23در گزارش موردی مراجعه فرد 

عضالنی عمومی، حرکات ناگهانی در اندام تحتانی، فاقد هر گونه سابقه 

دوز بیماری، مصرف دارو و تشنج که جهت جلوگیری از زودانزالی از 

بود، کمردرد، گرفتگی شکم، گرم قرص ترامادول استفاده کردهمیلی 200

لرزش، ضعف عمومی، هایپر رفلکسیا به طور عمده در مچ پا، 

شد، رابدومیولیز، اختالل ای که بر اثر لمس ایجاد میمیوکلونوس دوره

  .]18[های کبدی در این بیمار مشاهده شد عملکرد کلیه و افزایش آنزیم

تواند منجر به آپنه و هرچند مطالعاتی نشان داد که مصرف ترامادول می

های برخی مطالعات نیز حاکی از عدم اهمیت این ، اما یافته]7[مرگ شود 

 . ]19[باشد عارضه می

تواند نارسایی حاد کلیه را به دنبال داشته باشد. مسمومیت با ترامادول می

اختالل در عملکرد کلیه به شدت بر دفع ترامادول و متابولیسم اثر گذاشته 

شود. افت فشارخون، جانبی شدید میو باعث بروز عوارض 

دهیدراتاسیون، رابدومیولیز، احتباس ادراری، افزایش اوره و کراتینین در 

و هیپوناترمی از جمله عوارض کلیوی ناشی  حاد سلیانترس تینفرادرار، 

ود احتمال شهمچنین گفته می .]21, 20, 17, 9[باشد از اوردوز ترامادول می

وقوع نفروتوکسیسیته نه تنها در مصرف بیش از حد ترامادول بلکه با دوز 

 .]22[درمانی آن نیز  وجود دارد 

 یرگیجهینت
است  رانیدر ا ییدارو هایتیمسموم نیبا ترامادول، صدرنش تیمسموم

در  یو عصب یترامادول اختالالت تنفس یقیو تزر یخوراک زی. تجو]23[

 یمنجر به عوارض حاد تواندیکه م کندیم جادیمختلف ا یسن هایرده

 یعوارض جانب گریاز د دیشد یسمیپوگلی. ه]25, 24, 5[همچون کما شود 

قبل از  شودیم هی. لذا توصباشدیترامادول م افتیدر یقابل بحث در پ

 رندیقرار بگ )BG) blood groupتحت نظارت  مارانیشروع درمان، ب

از کاهش هورمون  یناش یپوناترمیه ،یویکل یی. نارسا]27 ,26[

 .  ]18, 14[گزارش شد  مارانیب نیدر ا زین زیولیو رابدوم کیورتدییآنت

نحوه دریافت آن، شده، مدت زمان مصرف دارو و میزان داروی مصرف

بخش یا مخدر در کنار عواملی مانند مصرف همزمان داروهای آرام

های خانوادگی، سن، جنس و سایر ای و سابقه بیماریهای زمینهبیماری

تواند بر روی عوارض ایجاد شده به دلیل مصرف متغیرهای دموگرافی می

ترین شکل شکل خوراکی ترامادول، متداول .]25[ترامادول اثرگذار باشد 

فروش آزاد  باشد که این امر با توجه بهدر بازار میموجود این دارو 

نماید. متاسفانه بیشتر ها و بازار آزاد بدیهی میترامادول در داروخانه

عنوان یکی سال قرار دارند. ترامادول به 15تا  12مسمومین در بازه سنی 

 تواند تداوم جامعه را به خطر اندازد.ناباروری می از عوامل
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مشکالت اجتماعی، اقتصادی و  و با ترامادول مسمومیت گسترش

 راهکارهای تدوین و ریزیبرنامه ضرورت با آن، مرتبط سالمت

 الزم شرط حال با ایندهد. نشان می جامعه در را گیرانهپیش ایمداخله

 وضعیت شناخت و موجود از شرایط آگاهی ریزی،برنامه نوع هر برای

 که باورند این بر کارشناسان راستا، همین باشد. درمی کنونی

 هایبرنامه در طراحی گام نخستین گیرشناسی،همه هایبررسی

 میزان وضعیت تعیین هدف با حاضر مطالعه بنابراین، است. پیشگیرانه

 بخش به مراجعین بین در آن با مرتبط عوامل و ترامادول با مسمومیت

 منجر دارو با مسمومیت و که اوردوز این به باتوجه .است مسمومیت

 در ترامادول با مسمومیت بیشترین و ددگرمی فوت گاهی و تشنج به

 اهمیت افتد،می اتفاق خودکشی منظور به و سال 30 از ترپایین سنین

 مصرف در جوانان آگاهی نوجوانان و سطح افزایش جهت در تالش

 در محدودیت ایجاد و خودکشی از پیشگیریی هاروش ترامادول،

. است انکارناپذیر پایین سنین در خصوص به آن توزیع و دسترسی

 تواندمی مطالعه ما با هدف افزایش آگاهی در مورد اوردوز با ترامادول

های استراتژی تدوین برای ارزشمندی هایگیریتصمیم کنندهفراهم

و  جامعه سطح در آگاهی افزایش ترامادول ازطریق مصرف با مرتبط

که  اندرکارانی دست و پزشکان برای مهارت بر مبتنی هایآموزش نیز

بیماران  به مراقبتی خدمات ارائه و ترامادول داروی کردنفراهم وظیفه

 باشد. دارند، عهده بر را دارو این به مسموم

 تشكر و قدردانی
این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

 است. پزشکی زابل نوشته شده

 تعارض منافع

 نویسندگان این مقاله تعارض منافع نداشتند. 
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