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 قرص ترامادول چیست؛ عوارض ترامادول و راه های ترک آن
ق��رص ترامادول چیس��ت؟ آیا تاکنون ن��ام آن را ش��نیده اید؟ در دنیای 
ُمس��کن ها، ترام��ادول اثرات��ی همانن��د مورفی��ن در ب��دن ایج��اد می کند. 
ترامادول هم مانند مورفین به گیرنده هایی از مغز )گیرنده های اپیوئیدی( 
متصل می ش��ود. این گیرنده ها در انتقال احس��اس درد از نقاط گوناگون 
ب��دن ب��ه مغز نقش دارند. مانند س��ایر مواد مخدری که برای تس��کین درد 
مصرف می ش��وند، ترام��ادول هم اعتیادآور اس��ت. در این بروشورش��ما را 
با موارد مصرف ترام��ادول، عوارض ترامادول، اعتی��ادآور بودن ترامادول، 

شیوه های ترک ترامادول و عوارض ترک آن آشنا خواهیم کرد.

موارد مصرف و کاربردهای ترامادول چیست؟
پزش��کان از ترام��ادول ب��رای کاه��ش دردهای ش��دید به��ره می گیرند. 
بزرگس��االنی که در مدت زمانی طوالنی، تحت درمان هس��تند و دردهایی 
مزم��ن را تحمل می کنند، معموال با برنامه ای مش��خص )از نظر مدت زمان 
و مق��دار مص��رف( از ترام��ادول کمک می گیرن��د. مصرف ای��ن دارو برای 
کودکان زیر ۱۲ س��ال ممنوع اس��ت. افراد زیر ۱۸ سال هم پس از جراحی 
ل��وزه یا غدد مربوط به بینی نباید ترام��ادول مصرف کنند. افراد ۱۲ تا ۱۸ 
س��اله که دچار اضافه وزن هس��تند یا بیماری تنفس��ی مانند آپنه خواب یا 
بیماری های ریوی جدی دارند، از دیگر افرادی هس��تند که نباید به سراغ 

مصرف این دارو بروند.

عوارض ترامادول چیست؟
ترام��ادول معم��وال فاقد عوارض جانبی خیلی ش��دید اس��ت و عوارض 

احتمالی آن هم به شکل موقتی بروز می یابند. 
از ع��وارض ش��ایع مصرف ای��ن دارو می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
حالت تهوع، یبوست، سرگیجه، سردرد، 

ماهیچه ه��ا،  گرفتگ��ی  هاضم��ه،  س��وء 
ضعف ،خواب آلودگی، استفراق

   س��ایر ع��وارض جانب��ی کمتر 
شایع، هم به شرح زیر است:

خ��ارش پوس��ت، خش��کی دهان، 
عرق کردن، اس��هال، تحریک و اذیت 

 ش��دن  پوس��ت، دی��دن هال��ه پیرام��ون 
اجسام.

برخی از افراد هم با مصرف ترامادول دچار تش��نج می ش��وند. مصرف 
ه��م زماِن این دارو با س��ایر داروهای��ی که مانند ترامادول موجب ترش��ح 
سروتونین می شوند، مشکالتی مانند سندروم سروتونین ایجاد می کند.

آیا ترامادول اعتیادآور است؟
ترام��ادول نوع��ی ماده  مخ��در و اعتی��ادآور اس��ت و در دس��ته ی مواد 
کنترل ش��ده ی گ��روه Schedule IV( ۴( ق��رار می گی��رد؛ یعنی درجه ی 
وابس��تگی ف��رد به آن در مقایس��ه ب��ا دیگر م��واد مخدر کمتر اس��ت؛ اما 
می تواند موجب وابس��تگی، سوءمصرف و کاربرد نادرست شود. حتی در 
مواردی که پزش��ک مق��دار و ُدزی خاص را برای مص��رف تجویز می کند، 
ب��از هم احتمال ابتالی فرِد مصرف کننده به اعتیاد و س��وءمصرف وجود 
خواه��د داش��ت؛ ضمن اینک��ه امک��ان ُاوردز )بیش مصرف��ی( و مرگ هم 

وجود دارد.
مانن��د دیگر م��واد افیونی، قطع ناگهانی یا کاه��ش ُدز مصرف داروی 
ترامادول برای کس��انی ک��ه مدت طوالن��ی مصرف داش��ته اند، همراه با 
ع��وارض ترک خواه��د بود. از جمله ع��وارض ترک می توان ب��ه موارد زیر 

اشاره کرد:
 ● ب��ی ق��راری ، فعالی��ت بیش��تر غ��دد اش��کی، خمی��ازه کش��یدن، 

 تعریق ، لرز.
● درد ماهیچ��ه، کم��ردرد، اضطراب، درد مفاص��ل، ضعف،  انقباض 

شکمی.
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● بی خوابی، حالت تهوع، کاهش وزن، اس��تفراغ، اسهال، فشار 
خون باال، تغییراتی در شمار نبض و نفس

ش��ایان ذکر است که نوزادانی که مادران ش��ان در دوران بارداری، 
ترامادول مصرف می کنند، دچار مش��کالت تنفسی و عالئم نام برده 

می شوند.

آیا وابستگی به ترامادول مانند اعتیاد است؟
وابس��تگی و اعتیاد با هم تفاوت دارند. وابستگی، حالتی جسمی 
اس��ت ک��ه در آن ف��رد از نظر بدنی نیاز ب��ه مص��رف دارو دارد و به آن 
وابس��ته می ش��ود. در این حال��ت، فرد ب��رای دریافت اث��ر مطلوب از 
مص��رف، بای��د مقدار مص��رف دارو را به ط��ور پیوس��ته افزایش دهد. 
همچنین درصورت قطع مصرف، عالئم روحی و جس��می ترک در او 

پدیدار خواهد شد.
ام��ا اعتی��اد به معنای ناتوان��ی در ترک ماده مخ��در و دارو، فارغ از 
هرگون��ه ع��وارض و پیامدهای جانبی اس��ت. اعتی��اد می تواند بدون 
وابس��تگی جس��می به مواد و داروها رخ دهد. البته اغلب وابستگی 

جسمی به ماده مخدر یکی از عالئم رایج اعتیاد است.
علت اعتیاد چیست؟ اعتیاد علل گوناگونی دارد. برخی از عوامل 
ناش��ی از محیط و تجربه های زندگی هس��تند؛ مثال اعتیاد دوس��تان 
می تواند در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر نقش داش��ته باش��د. 
وراث��ت هم عاملی دیگر اس��ت ک��ه در برخ��ی افراد س��بب اعتیاد به 
مص��رف برخی از مواد می ش��ود. مصرف منظم مواد مخدر، ش��یمی 
مغ��ز را عوض می کن��د و روی ش��یوه ی لذت بردن آن اث��ر می گذارد. 

به همین خاطر، ترک مواد پس از اعتیاد دشوار می شود.

درمان ه�ای ت�رک ترام�ادول و اعتی�اد چگون�ه پاس�خ 
می دهند؟

درمان اعتیاد معموال پس از س��م زدایی و خروج مواد 
از ب��دن آغاز می ش��ود. ه��دف نهایی هم رس��یدن 
به زندگی س��المی اس��ت ک��ه ترام��ادول یا هر 
م��اده ی اعتیادآور دیگ��ری در آن وجود 
ن��دارد. درم��ان ت��رک اعتیاد به 
از  دیگ��ر  برخی  رف��ع 
ت  مش��کال

ضمنی مانند اضطراب یا افسردگی هم کمک می کند. پژوهش های 
چندانی در زمینه ی درمان های ویژه ی ترک ترامادول صورت نگرفته 
اس��ت؛ ازاین رو، درمان اعتیاد به این ماده هم در حال حاضر همانند 

سایر مواد افیونی و مخدر است.

روان درمانی
روان درمانی یا ِتراپی معموال از س��وی روانپزش��ک، روان شناس یا 
مشاور انجام می شود. شیوه ی برگزاری جلسات درمان هم می تواند 
به ش��کل انفرادی، همراه با همس��ر یا اعضایی از خانواده یا به شکل 
گروهی باش��د. روش های روان درمانی متنوع هستند؛ برای نمونه، 
رفتاردرمان��ی ش��ناختی )CBT( ب��ه شناس��ایی و تغیی��ر رویکرده��ا 
و رفتاره��ای منف��ی )به وی��ژه م��واردی که باع��ث اعتیاد می ش��وند( 
کم��ک می کند. اف��زون بر اینها، به فرد کمک می کن��د تا با ، میل به 
مصرف مواد، وسوس��ه ی مصرف و بازگش��ت به مصرف مبارزه کند. 
مدیریت احتمالی یا کنترل وابس��تگی )CM( هم که در انگلیس��ی، 
معادل Contingency Management اس��ت، روش دیگری از روان 
درمانی اس��ت که در آن، در ازای پاک ب��ودن نمونه ادرار فرد از مواد، 
ب��ه او جایزه، کوپن یا در کل چیزی تش��ویقی اهدا می ش��ود. ارزش 
پاداش گرفت��ن معموال مدت ت��رک را طوالنی تر می کند. ش��اید روان 
درمان��ی در هفته ه��ای اول درمان فش��رده تر باش��د؛ اما با گذش��ت 
زمان، امکان کمترش��دن شمار جلس��ات و مالقات ها با درمانگر هم 

وجود دارد.

دارو درمانی
داروهایی هم برای درمان اعتی��اد به ترامادول وجود دارند؛ برای 
نمون��ه، متادون نوعی داروی نگهدارنده برای ترک اعتیاد اس��ت که 
ب��دون عوارض جانب��ِی ترک مانند نش��ئگی به ترک م��واد اعتیادآور 
کم��ک می کن��د. بوپرنورفی��ن، نالوکس��ان و نالتروکس��ان، از دیگ��ر 
داروهای��ی هس��تند که مان��ع از فعال ش��دن گیرنده ه��ای اپیوئیدی 
)مخدر( در مغز می شوند و نشئگی ایجاد نمی کنند. چنانچه اعتیاد 

به ترامادول در فرد شدید نباشد، نیازی به دارودرمانی نیست.

چطور می توان خطر بازگش�ت به مصرف ترامادول را کاهش 
داد؟

بازگش��ت به مصرف م��واد، بخش��ی از فرایند ترک اعتیاد اس��ت. 

آنچ��ه مهم اس��ت اینکه یاد بگیری��د چگونه این خط��ر را کاهش دهید. 
همچنی��ن، یادگیری نوع برخورد با مش��کِل بازگش��ت، ب��ه مصرف هم 
ضروری اس��ت. در این حالت، کنارآمدن با تغیی��رات ترک در بلندمدت 

آسان تر و بهتر صورت می گیرد.
 تغییر س��بک زندگی به شیوه های زیر می تواند در کاهش خطر 

بازگشت به مواد مؤثر باشد:
● دوری از افراد و مکان هایی که فرد را به یاد مصرف مواد می اندازد؛

● بهره گیری از پشتیبانی خانواده، دوستان یا مشاوران؛
● اشتغال به فعالیت های ارزشمند؛

● فعال ماندن، پیروی از رژیم غذایی متعادل و خواب منظم؛
● در اولویت قراردادن سالمتی به ویژه سالمتی روانی؛

● متفاوت اندیشیدن؛
● ایجاد تصویر ذهنی مثبت از خود؛

● برنامه ریزی برای آینده.
بنا به ش��رایطی که هر فرد دارد، اقدامات برای جلوگیری از بازگشت 
به مصرف مواد می تواند ش��کل های متفاوتی داشته باشد. برای نمونه، 
دی��دار با مش��اور و درمانگر به ص��ورت هفتگی یا ماهان��ه، بهره گیری از 
تکنیک های ذهن��ی مانند زندگی کردن در لحظه، مراقبه )مدیتیش��ن( 

و… .

در آخر:
نتایج ترک اعتیاد به ترامادول مانند درمان سایر بیماری های 

مزمن اس��ت. یادتان باشد که ترک هرگونه اعتیادی به زمان 
نی��از دارد. کلید رفع این مش��کل، صرف وقت و حوصله 

و ابراز مهربانی به خود  یا عزیزان تان اس��ت. در این 
مسیر نباید از کمک دیگران چشم پوشی کنید. 

پزش��کان هم می توانند مناب��ع خوبی برای 
کم��ک به ت��رک اعتیاد به ش��ما معرفی 

کنند.
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