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 متادون
(Methadone) 

 

 آگونيست اوپيوئيدي ، ضد درد شبه مخدر:  دسته دارويي

  —  : امين سازيبرند دارو

  ليتر ميلی 5گرم در  ميلی 05گرمی با روکش فيلم / محلول خوراکی  ميلی 02و  5قرص  :  شكل دارويي
 

 نحوه عملكرد 

باشد. اين دارو عمدتاً متادون يك داروي مخدر تسكين دهنده درد سنتتيك مشابه مورفين می 

بويژه در سيستم   CNSمی باشد. اين گيرنده توزيع وسيعی در  (Mآگونيست گيرنده هاي مو )

 ليمبيك دارد.

بيشترين اثر اين دارو بر سيستم مرکزي و عضالت صاف است . مصرف عمده درمانی اين دارو به عنوان   

مسكن دردهاي شديد و نيز کمك به سم زدايی و جلوگيري از بروز عالئم سندروم قطع در افراد معتاد 

-يد-متيل-اي انبرخی مطالعات نشان داده اند که متادون يك اثر آنتاگونيستی بر گيرنده همی باشد. 

 ( نيز دارد.NMDAآسپارتات )

   مصرف اين دارو تنها براي دردهاي شديد و مزمن و همچنين سندروم قطع مصرف مواد مخدر توصيه 

انتقال ايمپالس درد را  ،  CNSمی شود. بنابراين متادون با اتصال به گيرنده هاي اوپيوئيدي در سطح  

 مهار می کند. اين دارو هم ادراك درد و هم واکنش بيمار به درد را تغيير می دهد.

 

 مشخصات فارماكوكينتيكي 

. زمان می باشد %022تا  63جذب نسبتاً خوبی دارد و فراهمی زيستی دارو بين اين دارو از راه خوراکی 

تزريقی به تأخير افتاده است. زمان الزم براي شروع اثر فرم شروع اثر در فرم خوراکی نسبت به فرم 

               ساعت حاصل 0تا  5/0دقيقه می باشد و حداکثر غلظت پالسمايی متادون طی  32تا  62خوراکی 

اين  .می شود. متادون يك داروي ليپوفيل است که به طور وسيع به پروتئين هاي بافتی پيوند می يابد

متابوليسم اين دارو وتيك و نيز پالسماي داخل بند ناف ترشح می شود. نيشير، مايع آم دارو در بزاق ،

  و 5اتيلن  -0متيالسيون دارو و تبديل آن به يك متابوليت غير فعال به نام -عمدتاً در کبد و بوسيله ان

 ( می باشد.EDDPدي فنيل پيروليدن ) -6و  6دي متيل  0

ساعت است و دفع عمده آن به صورت متابوليت غير فعال از طريق ادرار  3تا  4طول مدت اثر متادون  

. استساعت  05تا  05نيمه عمر دارو می باشد و مقداري نيز از طريق صفرا در مدفوع دفع می شود. 

است توجيه کننده و ساير بافت ها ممكن اتصال متادون به پروتئين هاي بافتی و ريليز آهسته آن از کبد 

 اثرات تجمعی دارو و دفع آهسته و نيمه عمر طوالنی آن باشد.
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  موارد مصرف

 كنترل درد شديد )اين دارو براي كنترل درد زايمان توصيه نمي شود( -

 جلوگيري از بروز سندرم قطع مصرف مواد مخدر -

 

   مقدار و روش مصرف دارو

 قرص

 درد شديد –الف 

ساعت ، بر حسب نياز بيمار مي باشد. براي  4تا  3ميلي گرم هر  01تا  5/2بزرگساالن : مقدار 

 مصرف طوالني مدت ، مقدار مصرف بايد بر اساس پاسخ بيمار تعيين شود.

مقدار مصرف به عنوان ضد درد ، بايد توسط پزشك و بر اساس سن و اندازه بدن بيمار كودكان : 

 تعيين شود.

 واد مخدرجلوگيري از سندروم قطع مصرف م –ب 

ميلي گرم در روز  ) مقدار مصرف تا حد زيادي در افراد  41تا  05بزرگساالن : از راه خوراكي ، 

، مقدار مصرف جهت استفاده طوالني مدت بر حسب نياز و پاسخ بيمار  ( تمختلف ، متفاوت اس

لند مدت ( ) درمان ب روز 081روز  ) درمان كوتاه مدت ( تا  31تنظيم مي شود . مدت كلي درمان 

 مي باشد. 

 .استميلي گرم  021* بيشترين دوز معمول روزانه 
 

 شربت 

 درد شديد  -الف 

ساعت در شروع درمان مي باشد. در صورت عدم  8تا  4ميلي گرم هر  21تا  5بزرگساالن : مقدار 

به دارو ، ممكن است افزايش دوز مصرفي و يا كاهش فواصل  تحمل نسبتكاهش درد و يا ايجاد 

 ضروري باشد.  مصرف دارو

كودكان : مقدار مصرف به عنوان ضد درد ، بايد توسط پزشك و بر اساس سن و اندازه بدن بيمار 

 تعيين شود. 

 ت.سال به اثبات نرسيده اس 08فراد با سن كمتر از ا* بي خطري و اثر بخشي دارو در كودكان و 
 

 موارد منع مصرف دارو 

 در صورت حساسيت به اين دارو يا ساير تركيبات موجود در آن -0

 :موارد خاص مصرف اين دارو توصيه نمي شوددر در صورت وجود شرايط زير ، بجز  -2

 حمالت حاد آسم، آسم برونشيال شديد، هايپركاربيا و يا دپرسيون حاد تنفسي -

 بيماري هاي مجاري صفراوي و يا پانكراتيت حاد  -

 كاهش حجم خون  -
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 ناشي از كاهش حجم خونشوك  -

اين دارو در صورت وجود اسهال شديد همراه با كوليت پسودوممبران ناشي از مصرف   -3

 مصرف شود. نبايداسهال ناشي از مسموميت  و سفالوسپورين ها و پني سيلين ها

 اط فراوان و در صورت صالحديد پزشك صورت گيرد.در موارد زير مصرف دارو با احتي   

دارو،  ، ابتال يا سابقه اعتياد يا وابستگي به ، سابقه صرع يا تشنج ، آريتمي قلبي بيماري آديسون -0

افكار يا سابقه خود كشي ، بيماري مجاري  داشتن لكل ، بي ثباتي احساسي،امواد مخدر يا 

  .صفراوي و يا سنگ صفرا ، جراحي هاي دستگاه گوارش

، اختالالت عملكرد كبدي و يا جراحي جمجمه يا افزايش فشار داخل جمجمه ، ضربه مغزي -2

هيپوتيروئيدي ، بيماري التهابي روده ، هايپرتروفي پروستات يا تنگي مجاري ادراري ، كليوي ، 

 د مجاري ادراري ، ميكس ادماانسدا

  

  عوارض جانبي 

درجه كمتر  و در دپرسيون و تضعيف تنفسيمتادون مهمترين و خطرناك ترين عارضه جانبي 

 افت فشار خون سيستميك مي باشد. شوك تنفسي ، قلبي و يا مرگ ممكن  است اتفاق بيفتد. 

تسكين ، تهوع ، استفراغ و ، شايعترين عوارض جانبي اين دارو شامل : سبكي سر ، سرگيجه ، منگي 

 تعريق مي باشد . كاهش دوز مي تواند سبب كاهش اين عوارض شود.

 :ساير عوارض شامل 

 خواب آلودگي ، ، خون در فشار ، تغيير ، طپش قلب ، براديكاردي ، آريتمي سردرد،  ، ادم و سستي ضعف

سرخوشي ، بي قراري ، بي اشتهايي ، يبوست ، كرامپ و اسپاسم مجاري صفراوي ، سوزش ادرار ، 

گرفتگي، خارش ، وزوز گوش ، تاري ديد ، دو بيني ،  احتباس ادراري يا افزايش برون ده ادرار ، گر

 اختالالت خواب  و ميوز 

 

   :تداخل اثر 

متابوليسم متادون را تسريع كرده و سبب : اين داروها  P450داروهاي القا كننده آنزيم سيتوكروم  -

 كاهش اثرات آن مي شوند مانند ريفامپين ، فني توئين

: اين داروها سبب كاهش متابوليسم متادون شده و باعث  P450داروهاي مهار كننده آنزيم سيتوكروم  -

 وريكونازول افزايش اثرات آن مي شوند مانند

سبب كاهش غلظت پالسمايي متادون شوند. مانند آباكاوير ، مي توانند داروهاي ضد رتروويروس  -

 ، ريتوناوير و .... زنناوير، افاويروراد

( شود كه حتي ممكن است Zidovudineمتادون مي تواند سبب افزايش غلظت پالسمايي زيدوودين ) -

 دارو شود. اين سبب ايجاد اثرات سمي 
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 ادون مي تواند سبب كاهش غلظت پالسمايي ديدانوزين و استاوودين شود. مت -

) داروهاي ضد درد مخدر ، داروهاي بيهوش كننده  CNSمصرف همزمان با ساير داروهاي مضعف  -

فنوتيازين ها ، باربيتورات ها ، بنزوديازپين ها ، داروهاي تسكين بخش ، ( هاعمومي ، آنتي هيستامين 

اثرات  ، هاي ضد افسردگي ، فراورده هاي حاوي الكل و داروهاي شل كننده عضالتو خواب آور، دارو

و همچنين ضعف و دپرسيون تنفسي را تشديد مي  CNSن بخش و مضعف يكاهنده فشار خون، تسك

 كند.

 

 مصرف دارو در دوران حاملگي و شير دهي

فقط با صالحديد پزشك و   اين دارو . انسان موجود نمي باشد اي در شده كنترل و كافي حاملگي : مطالعات

صورتي در دوران بـارداري مصـرف مـي شـود كـه فـوايـد آن بـر مضراتش ارجحيت داشته باشد.اين  در

 دارد.  قرار C در گروه   FDA pregnancy categoryدارو در 

تحت درمان شيردهي : متادون در شير مادر ترشح مي شود و مي تواند در نوزاد شيرخوار مادراني كه 

نگهدارنده با متادون هستند ايجاد وابستگي فيزيكي نمايد بنابراين مصرف اين دارو در دوران شيردهي 

 مگر با صالحديد پزشك و احتيا طات ويژه . ، توصيه نمي شود

 

   اين دارونكات آموزشي درباره 

 اطالع دهيد.در صورت حساسيت به دارو و يا ساير تركيبات موجود در آن به پزشك خود  -

 در صورت داشتن قصد بارداري ، باردار بودن و يا شيردهي به پزشك خود اطالع دهيد.  -

سال حساسيت بيشتري به عوارض دارو بخصوص دپرسيون تنفسي و عوارض سيستم  2كودكان زير  -

 عصبي مركزي دارند .

فسي دارند، بنابراين افراد مسن حساسيت بيشتري نسبت به عوارض دارو بويژه اثرات تضعيف كننده تن -

 مصرف دارو در اين افراد بايد با احتياط با بيشتري صورت گيرد.

مصرف اين  دارو مي تواند سبب خشكي دهان ، زبان و گلو شود كه اين مسئله مي تواند باعث  -

بيماريهاي دهان و دندان گردد، جهت پيشگيري از اين عارضه در صورت بروز و تداوم خشكي دهان 

 دندانپزشك خود اطالع دهيد. به پزشك يا

مهار كننده  در صورت مصرف ساير داروها بويژه الكل ، داروهاي مضعف سيستم مركزي ، داروهاي -

به كسون، ريفامپين و يا زيدووودين ، قبل از شروع درمان با متادون وآنزيم مونوآمينواكسيداز، نالتر

 پزشك خود اطالع دهيد.

مانند اسهال ناشي از مصرف آنتي بيوتيك ها ، آسم يا ساير اختالالت در صورت وجود مشكالتي  -

تنفسي ، كاهش حجم خون ، بيماريهاي التهابي روده ، قبل از شروع درمان با متادون به پزشك خود 

 اطالع دهيد.
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 دارو را بيش از مقدار تجويز شده مصرف نكنيد. -

بعد از چند هفته ، از افزايش خودسرانه دوز دارو  ي ،در صورت عدم دريافت پاسخ مناسب درمان -

 خودداري نمائيد و با پزشك خود مشورت كنيد.

در صورت فراموش كردن يك دوز دارو ، به محض به يادآوردن ، دارو را مصرف نمائيد ولي اگر نزديك  -

 ابر نكنيد.دي را دو برعبه زمان مصرف دوز بعدي مي باشد ، از مصرف اين دوز صرفنظر كرده و دوز ب

دوره اي    در صورت درمان طوالني مدت با دارو جهت بررسي روند پيشرفت درمان به طور منظم و  -

 به پزشك خود مراجعه نمائيد.

 دارو را در مقابل سرقت و يا سوء استفاده در محل كار و يا منزل محافظت نمائيد. -

جز در صورت تجويز پزشك از مصرف نوشيدني هاي حاوي الكل يا داروهاي مضعف سيستم عصبي  -

 خودداري نمائيد. 

 سر و يا سرخوشي احتياط نمائيد. يدر صورت بروز سرگيجه ، خواب آلودگي ، سبك -

 در صورت نياز به عمل جراحي و يا درمان اورژانسي پزشك خود را از مصرف اين دارو مطلع نمائيد. -

ق استفاده نمائيد و اگر خشكي براي كاهش خشكي دهان ، آدامس بدون قند ، يخ و يا تركيبات بزا -

 دهان بيش از دو هفته به طول انجاميد ، به دندانپزشك مراجعه نمائيد.

نموده ايد  براي مدت طوالني و با دوز باال مصرف دارو را دارو خودداري نمائيد ، اگراز قطع ناگهاني  -

طع ، تعديل و جهت قطع درمان با پزشك خود مشورت نمائيد زيرا ممكن است جهت كاهش عالئم ق

 كاهش تدريجي دوز ضروري باشد.

 در صورت بروز اسهال و تداوم آن و يا اضافه شدن تب به آن به پزشك خود اطالع دهيد. -

، ، واكنش هاي آلرژيكبه عالئم ناشي از عوارض جانبي مهم مانند تضعيف و اختالالت سيستم تنفسي -

، افزايش ، سميت كبدي، دپرسيون رواني و يا عالئم سميت سيستم عصبي، توهم، صرع و تشنجگيجي

به  مركزي بويژه در كودكان ، توجه نمائيد و در صورت نيازعصبي فشار خون ، تحريك سيستم 

 پزشك خود اطالع دهيد. 

بيمار را از نظر حركات دستگاه گوارش و نيز عملكرد تنفسي به ويژه در صورت مصرف شكل تزريقي  -

 دارو كنترل نمائيد.

 ، و بروز آريتمي شود. QTدوز هاي باالي متادون ممكن است سبب طوالني شدن فاصله  -

، مي توان از يك داروي مسهل ، در صورت بروز يبوستدر شرايط مصرف مقدار نگهدارنده دارو -

 استفاده نمود. 

 د.ائيهنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشسته احتياط نم -

ني نيمه عمر طوالدارو و نيز فواصل مصرف آن بخصوص در درمان بلند مدت توجه به  اژدر تنظيم دوز -

 دارو و اثر تجمعي و مسموميت با آن ضروري مي باشد.

 اين دارو ممكن است سبب بروز وابستگي شود. -
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 ز گردد.اين دارو ممكن است سبب تغيير تست هاي آزمايشگاهي مانند افزايش غلظت پالسمايي آميال -
 

  مصرف دوز بيش از حد دارو و درمان آن 

 مسمومين منتقل نمائيد.را هرچه سريعتر به بيمارستان بيمار 

         و، ضعف تنفسي ، تنگ شدن مردمك چشم  ) مردمك ته سنجاقي (  CNSتظاهرات باليني : ضعف 

، كاهش دماي ، براديكاردي. ساير عوارض عبارتند از كمي فشار خونبي خوابي از عوارض شايع هستند

مسموميت مي تواند بر اثر تجمع  .وي و تشنج، كالپس گردش خون ، ادم ريت قلبيسي، ا، آپنه، شوكبدن

 بروز نمايد. نيز دارو طي چند هفته
 

بيش از حد دارو ، ابتدا بايد از طريق باز نگهداشتن راه تنفسی و تهويه : براي درمان مصرف درمان 

مناسب ) در صورت نياز( از تبادل گازها در دستگاه تنفس اطمينان حاصل کرد.ميتوان از يك 

آنتاگونيست داروهاي مخدر مانند نالوکسان براي خنثی کردن اثر مضعف تنفسی استفاده نمود ، تكرار 

 مصرف نالوکسان ممكن است ضروري باشد.

عروقی بيمار از نظر بالينی بارز  –نالوکسان تنها در صورتی مصرف می شود که ضعف تنفسی و قلبی 

 باشد.

 شود.عالئم حياتی بيمار بايد به دقت پيگيري 

در صورتی که بيمار شكل خوراکی متادون را طی دو ساعت گذشته بلعيده باشد ، بايد با واداشتن بيمار 

به استفراغ با استفاده از شربت ايپكا و يا شستشوي معده ، محتويات معده را فوراً خالی کرد . احتياطات 

از جذب بيشتر داروي خوراکی         الزم براي جلوگيري از آسپيراسيون بايد به عمل آيد. براي جلوگيري 

 ( به بيمار تجويز کرد.NG-Tubeمعدي ) –می توان ذغال فعال را از طريق لوله بينی 

    اقدامات الزم براي درمان عالمتی و حمايتی )حمايت مداوم تنفسی، تصحيح عدم تعادل مايع و 

حياتی و وضعيت نورولوژيك بيمار بايد به الكتروليت ها( بايد انجام شوند. معيارهاي آزمايشگاهی ، عالئم 

 دقت پيگيري شود.
 

   شرايط نگهداري دارو 

 درجه سانتيگراد نگهداري شود. 31دارو دور از نور و در دماي كمتر از 

 

  نوع بسته بندي دارو 

 عددي 01حاوي بليسترهاي عبه ج

  ميلي ليتري 251شيشه 


