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عوارض دارویى

   از جمله عوارض جانبى متادون عبارت اند از: خواب آلودگى، عالیم یوفوریا (سرخوشى) در اوایل مصرف، افت فشار خون و ضربان 
قلب،کاهش تعداد دفعات تنفس و عالیم گوارشى مانند تهوع، خشکى دهان و یبوست.

این دارو در دوران باردارى در رده C قرار میگیرد که بنا به نظر پزشک معالج و با توجه به زیان و منفعت دارو براى بیمار قابل تجویز 
مى باشد. شایان ذکر است، این دارو مى تواند از جفت عبور کند و وارد بدن جنین شود. با توجه به ترشح و حضور متادون در شیر 

مادر، مصرف این دارو در دوران شیردهى توصیه نمى شود و ممکن است باعث بروز عالئم وابستگى در نوزاد شود.
متادون تولید شده توسط شرکت تماد در اشکال دارویى قرص 20 و 40 میلى گرمى در بسته هاى 100 عددى و شربت 25 میلى 

گرم در 5 میلى لیتر در بسته بندى پت و شیشه 250 میلى لیتر تهیه شده و به بازار عرضه مى شود.
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تداخالت دارویى

   متادون هیدروکلراید، یک اپیوئید سنتزى (داروى شبه مورفینى) مى باشد که به دلیل تاثیر در کاهش عالیم سندرم ترك مواد مخدر، به طور 
اختصاصى در درمان اعتیاد به اپیوئیدها استفاده مى شود. این دارو به صورت قرص هاى بلعیدنى، شربت و فرم تزریقى در دسترس مى باشد.

متادون به سرعت از طریق دستگاه گوارش جذب مى شود و در مصرف خوراکى جذب باالیى بین 95-79 درصد دارد. عمده متابولیسم متادون 
(بیش از 90 درصد) در بدن به صورت کبدى است و کمتر از 10 درصد آن به صورت دست نخورده از طریق ادرار دفع مى شود که این مساله 
در اثربخشى مطلوب دارو بسیار حائز اهمیت است. از مهم ترین ویژگى هاى این دارو نسبت به مورفین این است که عوارض ناشى از قطع 

متادون به مراتب بسیار کمتر از مورفین است و احتمال وابستگى به آن نیز کمتر مى باشد.
شروع اثر این دارو در حالت خوراکى 1- 0/5 ساعت و در حالت تزریقى 30-20 دقیقه مى باشد. اوج اثر این دارو نیز در فرم خوراکى دارو 1-7 

ساعت بعد از مصرف دارو اتفاق مى افتد. همچنین نیمه عمر این دارو در بدن افراد بالغ بین 59-8 ساعت مى باشد.

   این دارو به دلیل داشتن متابولیسم کبدى با داروهایى که از طریق کبد متابولیزه مى شوند تداخل دارد. از جمله مهم ترین 
تداخالت با این دارو عبارت اند از: داروهاى سرکوب کننده سیستم عصبى مرکزى مانند دیازپام و زولپیدم، فلوکونازول، 

سیپروفلوکساسین، اسپیرونوالکتون، فنى توئین و فنوباربیتال.
در مورد میزان و نحوه مصرف این دارو شایان ذکر است که میزان دارو بر اساس تجویز پزشک مى باشد. دوز معمول 
ابتدایى 20-10 میلى گرم در روز مى باشد که از طریق دهانى مصرف مى شود که به تدریج افزایش مى یابد تا اثرات 
درمانى مشاهده و به مرور زمان پایدار گردند. بهتر است تمام دوز به صورت یک جا و در زمان مشخصى از روز مصرف 

شود. در صورت فراموش کردن یک دوز از دارو از دوبرابر کردن دوز دریافتى جهت جبران دوز فراموش شده 
خوددارى کنید، مگر اینکه با مشورت پزشکتان باشد.
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