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 :گروه تنظیم کننده
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 یست؟متادون چ
 یشتراست و ب یونىاز خانواده مواد شبه اف متادون

 یرنظ ها یونىاف شبه یردر درمان وابستگى به سا
 اردکاربرد د ینو مورف ینکدئ ین،هروئ

 

 
 

منجر  ییاستفاده از دوز نگهدارنده متادون به تنها
به معالجه فرد معتاد نمى شود، بلکه به عنوان 

 یونیدرمان معتادان  به مواد اف ندیاز  فرآ یجزئ
 .ردیگ یمورد استفاده قرار م

شود،  مى زیتجو شان یکسانى که متادون برا شتریب
ها تحت درمان قرار  ونىیبراى وابستگى به  مواد اف

 .گرفته اند
افراد شامل کسانى هستند که به داروهاى  نیا
 زیو داروهاى تجو نیو هروئ اکیمانند تر رقانونىیغ

 دایوابستگى پ نیکدئ ریشده توسط پزشک نظ
 .اند کرده

 متادون خطرناک است؟ ایآ
مى  افتیپزشک در زیکه متادون طبق تجو زمانى

به اعضاى  بىیبى خطر بوده و آس اریشود، بس
قدرت تفکر وارد نمى کند، حتى اگر  ایداخلى و 

 .براى سال ها به طور روزانه مصرف شود
 

داروى قوى است و  کیمتادون  گریسوى د از
تواند براى کسانى که آن را به طور منظم  مى
نمى کنند فوق العاده خطرناک باشد، چرا  افتیدر

کرده ن دایافراد نسبت به اثرات آن تحمل پ نیکه ا
تواند  مى زین نیپائ اریدارو حتى دوزهاى بس نیا.اند

 .براى کودکان کشنده باشند
اطفال با  تیدر مسموم تیو حائز اهم فینکته ظر
 نیاز ا یزیاست که مصرف مقدار ناچ نیمتادون ا

منجر به مرگ شود، پس  یماده ممکن است حت
با متادون  تیتوجه داشت که مسموم شهیهم دیبا

 نییپا اریبس یدر کودکان و خردساالن با دوزها
 یمافتد و  یبا افراد بالغ، اتفاق م سهیدر مقا یتر

 یحت یریتواند باعث عوارض و صدمات جبران ناپذ
  .مرگ شود

 
 باتیترک ریبا متادون مانند سا تیعالئم مسموم

 یبه تابلو توان یاست و به طور خالصه م ومیاپ
 یساپرشن تنفس ،یاریکاهش سطح هوش کیکالس

اشاره نمود که اثر ساپرشن  کیوتیو مردمک م
 .است نیاز مورف دتریآن شد یتنفس

 

 
 



 

 

 :متادون تیبر خورد بامسموم
 ییهوا یکنترل باز بودن راهها--1
تعداد تنفس و )تنفس تیکنترل وضع 2

 (شنیساچور
کنترل قند – ونیرکوالسیس تیکنترل وضع --3

 – ماریخون ب
ساعت اول بعد از  کی در ماریکه ب یصورت در

وجود ندارد  یتیمصرف مراجعه کرده و ممنوع
 دیالواژرا مد نظر داشته باش

ساعت اول بعد از  6در  ماریکه ب یدر صورت -4
وجود ندارد  یتیمصرف مراجعه کرده و ممنوع

 دیزغال فعال را مد نظر داشته باش زیتجو
تاست و 12که تعداد تنفس کمتر از  یدر صورت -5

امپول  کی زیندارد تجو ییدارو یوابستگ ماریاگر ب
 دیترد ییدارو ینالوکسان و اگر در مورد وابستگ

 کیدارد از  ییدارو یسابقه وابستگ ماریب ایو  دیدار
 5تا  2و هر  دیهشتم امپو ل نالوکسان استفاده کن

 25حد اکثر تا )د یده شیمقدار ان را افزا قهیدق
که  یمقدار  یو در نها( گرم  یلیم 11 ایامپول 
عدد رسانده دوز  12 یرا به تعداد باال ماریتنفس ب

 3/2حالت  نیدر ا. شود  یمحسوب م یریبارگ

 یبرا ونیرا در ساعت به صورت انفوز یریمقدار بارگ
 دیادامه ده ماریب

دراوال بعد ازدوز  تیدر صورت بروز عالئم و -6
تا عالئم برطرف  دی،نالوکسان را قطع کن یریبارگ

 یریشود اگر دو باره تعداد تنفس کم شد نصف بارگ
و سپس دوز نگهدارنده را معادل  زیرا دو باره تجو

 دیدوباره ادامه ده هیاول یریدوز بارگ 3/2
دوز  نیدراوال ح تیدر صورت بروز عالئم و -8

تا عالئم برطرف  دینگهدارنده ، نالوکسان را قطع کن
را ادامه  ونیانفوز یقبل شود و سپس با نصف دوز

 دیده
تنفس بهتر نشد  یریکه با دوز بارگ یدر صورت -9
 دیرا انتوبه کن ماریب

دوز  افتیدر نیح ماریکه ب یدر صورت -11
شد نصف دور  ینگهدارنده دوباره دچار افت تنفس

 51و مقدار نگهدارنده را هم  دیبولوس را تکرار کن
 دیده شیدر صد افزا

هارا مد نظر داشته  یتراقاف صیتشخ ریسا -11
سم  شاتیآزما یصیتشخ دیودر صورت ترد دیباش

 دیدر خواست کن یشناس
 دیبه عمل اور ماریاز ب یکامل نهیمعا -12
شدن  یاحتمال طوالن دینوار قلب را کنترل کن -13

QTc وجود دارد 
 , CBC ,BUN, Cr ,Na, Kشامل  شاتیازما -14

PT, PTT,VBG,CPK ,Ca   دیرا در خواست کن 
، بهبود تنفس  هیهدف از در مان در مرحله اول -13

 یاریاست نه بهبود هش
نالوکسان ممکن است تهوع و استفراغ  زیتجو --14

 ماریب ییهوا یاز حفاظت راهها نیکند بنابرا جادیا
 دیمطمئن باش

و  دیرا کنترل کن ماریاعت بس 24تا  12حداقا  -15
کم کم دوز را بسته به  یسپس در صورت بهبود

 دیعالئم در صورت امکان کاهش ده
ماه تنفس کمتر  کیدر مورد کودکان کمتر از )16-

سال تنفس  کیماه تا  1و در مورد کودکان  41از 
تا پنج سال تنفس کمتر از  کی نیو ب 31کمتر از 

دوز . شودیسوب مپنه مح یبراد قهیعدد در دق 25
 یتفاوت قابل توجه نینالوکسان در کودکان با بالغ

در  وعشر یطبق منابع اطفال برا یندارد ، ول
شروع  توانیم mg/Kg 0.1معتاد از  ریکودکان غ

 ادیاعت ای ییدارو یکه وابستگ یکرد ودر کودکان
وبه  دیهشتم آمپول نالوکسان شروع کن کیدارند با 

 ماریروش گفته شده قبل با هدف بهبود تنفس ب
 شیدوز را افزا قهیدق 5تا  2هر .  دیده شیافزا
گفته  ریدتا تفس کودک بر حسب سن به مقا دیده

را در  یریدوسوم دوز بارگ) 3/2شده برسد سپس 
 یدر صورت(  دیادامه ده ونیساعت به صورت انفوز

 ایگرم  یلیم 11تا حد اکثر )یریکه به دور بار گ
 .دیرا انتوبه کن ماریپاسخ نداد ب( آمپول 25
کودکان با متادون هرگز کودک را  تیمسموم در

 دیمرخص نکن مارستانیساعت از ب 48قبل از 
 

 


