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 خواب آور زولپیدم داروی

 آشنایی با اثرات مضر زولپیدم( و)بررسی 

 کارشناسی ارشد روانشناسی -تهیه کننده: نسرین صرافان

 *مقدمه:

استرر  بیتیار ثت ثر    خوابی و آور سریع االثری است که در کاهش بیزولپیدم داروی خواب

ترین شروع اثرگتااری را دارد اثتا اگتر    ثی باشد. در بین داروهای خواب آور زولپیدم  سریع

بیش از حد ثورد ثصرف قرار گیرد فرد آگاهی ختود را از دستت ثتی دهتد و حرتی ث  تن       

ن اید اثتا بدتد از بازگ تت بته     « خودزنی» ام به آسیب زدن به خود یا به اصطالحداق فرداست 

از فلونیررازیپتام  بدتد   آرود. قرص زولپیتدم هیچ دام از اقداثات خود را بیاد ن ی حالت عادی

قرص آرام بخش ثحیوب ثی شود. اثتا ستازثان باداشتت ناتانی ایتن دارو را در      ترین قوی

گردان قرار داده چترا کته در بیتیاری از افتراد اثترات تتوه  زا و ثیتت        سری داروهای روان

 ای ث اهده گردیده است.  کننده

 *موارد مصرف زولپیدم:

تجویز  زثد ول بین دو تا شش هفره( در ک ررین دو خوابی )بطورای کنررل کوتاه ثدت بیرب

گردد. این دارو ه  برای کاهش دادن زثانبندی به خواب رفترن و هت  بترای بابتود  تول      ثی

خواب ثاندن به کار ثی رود. این دارو افیردگی را شدت ثی بخ تد بنتابراین بترای    در زثان 

رف حری در حد زثانبنتدی ثوقتت   بی اران افیرده ک  خواب باید با احریاط تجویز گردد. ثص
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ختوابی نبایتد بتیش تتر از یت       حافظه را به ه راه آورد. بی اران ثبرال به بتی  ددیآن اخرالل ش

این دارو باید ثورد ثصرف قرار گیرد که فترد   هفره از این دارو اسرفاده کنند. در ض ن زثانی

کند و اگتر در حتین انجتام    کاثالً برای خوابیدن آثاده باشد زیرا این دارو به سرعت ع ل ثی 

 بدتد  کاری ثصرف گردد ثنجر به چرت زدن ثی گردد و زثین خوردن افراد سال ند بیتیاری 

در خانته ستال ندان گتزارر گردیتده استت. در       از ثصرف این دارو در حین حرکتت کتردن  

هتای ثات  و   ارتش آثری ا این دارو را برای داشترن ختواب راحتت در شتب قبتل از ع لیتات      

دهنتد ولتی ستازثان ثلتل ثرحتد ه چنتان زولپیتدم را در رده        بته ستربازان ثتی   حیا  ننگی 

 بندی کرده است.  گردان  بقهداروهای روان

 *عوارض جانبی مصرف زولپیدم:

و گیجی، ستر خوشتی، راه رفترن    ، خواب آلودگی، سردرد هایی از ن له تاوع، اسرفراغن انه

 د )خصوصاً تتوه  دیتداری(، احیتا    در خواب در ثوارد انگ ت ش ار، دوبینی، توه  شدی

آشفرگی و خ  ، انجام کارهای خطرناک، هایان گویی، ل نت زبان، افزایش ف ار خون در 

 اثر ثصرف زولپیدم گزارر گردیده است.  

 *موارد منع در مصرف داروی زولپیدم:

گتردد کته نوانتب    کنندگان زولپیدم که ثبرال به افیردگی نیتز هیترند توصتیه ثتی    به ثصرف

توانتد احیتا  دلیتردی را    احریا ی بییار را در ثصرف خود لحاظ کنند زیترا ایتن دارو ثتی   

 تر ن اید و حری اندی ه آسیب به خود )خودزنی( را در فرد ایجاد کند. ع یق



3 

 زولپیدم:وابستگی دارویی، تحمل و عالئم قطع مصرف *

قطع این دارو ثی تواند اسرفاده از زولپیدم در برخی از افراد سبب ایجاد تح ل ثی گردد. 

سبب بروز دلیریوم، ت نج و یا عوارض نانبی دیگر گردد. بخصوص اگر به ثدت  والنی 

و یا با دوز باال ثصرف شده باشد. در افرادی که وابیرگی فیزی ی یتا تح تل بته زولپیتدم     

بی ها قطع شود تا احر ال بروز عوارض نانپیدا کرده اند دارو باید به تدریج و در  ی ثاه

کاهش یابد. تجویز زولپیدم برای افرادی که ثصرف ال ل دارند نیز باید با احریاط تجویز 

 گردد. 

 زولپیدم:*سوء مصرف داروی 

زثانی که فرد بدون تجویز پزش  اقدام به استرفاده  توالنی ثتدت از زولپیتدم ثتی کنتد احر تال        

افرتد  اق ثتی تدارو زثانی اتف افزایش وابیرگی و سوء ثصرف افزایش پیدا ثی کند. تح ل نیبت به

وصیه شده )ثانند تزریتق( ثصترف کنتد و یتا دارو را بترای      که فرد دارو را از راهی غیر از رور ت

غیر اهداف درثانی ثورد اسرفاده قرار دهد. سوء ثصرف در افرادی که نیبت به سایر داروهتا هت    

 وابیرگی  والنی ثتدت دارنتد، احر تال   سابقه وابیرگی دارند بی رر اتفاق ثی افرد. در افرادی که 

بروز عالی  قطع ثصرف دارو ثانند ت نج بی رر ونود دارد. ه چنین بروز عالئ ی ثاننتد احیتا    

درد لگن و پاها، سردرد، درد در قی ت پ ت گردن و سر، پرخاشتگری و بتی قتراری بته هنگتام      

ست در ه ته افتراد بتروز    خواب از عالئ  قطع ثصرف این دارو ثی باشد که در عین حال ث  ن ا

 ن ند و در صورت بروز پس از چند روز رفع خواهد شد. 
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 الت دارویی:*تداخ

داروهتتایی ثاننتتد کلرپروثتتازین، ستتای ریدین، فلوکونتتازول، ای تتی پتتراثین، کروکونتتازول،      

ریناثپییین، ریروناویر، کارباثازپین و حری توئین احر ال بروز تداخل بتا زولپیتدم دارنتد. اگتر     

 یل قطدی برای این نظریه ونود ندارد.  چه دال

سال بطتور   18و باالی در ض ن  بق تحقیقات پزش ان دوز ک نده این دارو برای افراد سال  

 ثیلی گرم است.   2000ثیانگین بیش از 
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