
  ريتالين و عوارض سوء مصرف آن                 
  

Methgl phenidate  با فرمول شيمياييC 14 H19 NO2   معرفي شد 1954در سال .  
. تغييـر نـام داد  » ريتالين«با رواج آن به  1960نام داشت ولي از » نوآرتيس«اين دارو در ابتدا 

ايـن كودكـان   . اسـت ) ADHA(كاربرد اصلي اين دارو مربوط به درمان كودكان بـيش فعـال   
  . توانند بيش از چند ثانيه به موضوع مشخصي فكر كننددچار مشكل عدم تمركز هستند و نمي

درصد اين كودكـان قـدرت فكـر     75شود تا تجويز ريتالين توسط پزشك متخصص باعث مي
  .در حد كودكان عادي داشته باشند كردن مداوم به موضوعي واحد را

                 روز را در خـواب بـه سـر   براي افراد مسني است كه به علـت كهولـت، قسـمت عمـده شـبانه     كاربرد دوم ريتالين 
 كنند آنها با خوردن يك قرص در ابتداي روز هوشياري خود را حفظ مي. برندمي

تا چند سال قبل قرص ريتالين كاربردي منحصر به كنترل كودكان بيش فعال داشت ولي يكي دو سال اسـت كـه   
ها متوجه مراجعه يان قشر مشغول به تحصيل افزايش يافته و در ايام امتحانات داروخانهمصرف اين قرص در م
  . شوندباالي دانشجويان مي

رسـد در ابتـدا بـا    قرص را بايد با نسخه پزشك خريداري كرد ولي خبرهايي از سوء استفاده در ايـن مـورد مـي   
 12ه كرد اگر چه بعداز پاك شدن اثر قرص بايد توان ساعاتي را بيدار ماند و يكسره مطالعخوردن يك قرص مي

مصـرف  . شـود با مصرف مداوم، بدن به قرص مقاومت پيدا كرده و نيازمند داروي بيشتري مـي . ساعت خوابيد
ايـن افـراد ديگـر بـدون قـرص      رسد عدد در روز هم مي 20اند گاهي به ريتالين در كساني كه به آن وابسته شده

  . ند بودقادر به درس خواندن نخواه
  

  ريتالين بايد فقط با نسخه روانپزشك مصرف شود «
ها كند و بدن او واكنش نامناسبي نشان دهد سيستم عصبي اگر فردي بدون نظارت نورولوژيست اقدام به خوردن قرص

  ».كند كه بعضاً عوارض غيرقابل جبراني خواهد داشتقراري را ايجاد ميفرد به شدت تحريك شده و حالتي از بي
  
  

  :  ر باره مصرف دارو براي كودكان بيش فعال د
علي رغم اصرار اكثرا   داليل نامعلوم اثرات ضد و نقيض دارند به  از جمله ريتالين مثل داروي محرك هاييدارو 

اين دارو ها به شرط تجويز توسط روانپزشك غالبـا باعـث   را فقط بايد در موارد شديد مصرف كرد دارو والدين
  . ي يابند  اثرات طوالني مدت درمان مشخص نيست م دوسوم بيماران بهبود و در كوتاه مدت ندوش نمياعتياد 



  :زريتالين عبارتند ا قرص هاي شايع ترين عوارض مصرف خود سرانه
 عصبي شدن و بي خوابي  •

 استفراغ حالت تهوع و • 

 احساس سرگيجه و سردرد • 

به صورت افزايش است ولي در مواردي نيز به شكل كاهش  كه معموال(تغييرات ضربان قلب و فشار خون   •
 )ديده مي شود

 هاي پوست خارش و جوش • 

 كاهش وزن و مشكالت معده, دردهاي شكمي • 

 )وابستگي( اعتياد مصرف دايمي و • 

 ريتالين و عاليم وابستگي به) جنون(بروز حالت هاي روان پريشي  • 

 بروز افسردگي پس از قطع مصرف • 

 :ريتالين مقادير زياد عوارض مصرف

 از دست دادن اشتها و سوء تغذيه • 

 لرزش و پرش عضالت • 

 سردرد تشنج و,تب  •

 ادامه پيدا كند نامنظم شدن ضربان قلب و تنفس كه در مواردي مي تواند به شكل خطرناكي  •

 تكرار حركات و اعمال بي هدف  •

 توهم و هذيان, )ظن سوء(بروز حالت هاي پارانوييد • 

 س حركت و جنبش حشرات در زير پوستاحسا • 

  )چند مورد سوء مصرف ريتالين منجر به مرگ شده است تاكنون در(مرگ   •
. درد و سـردرد اسـت   پذيري، شكم خوابي، اضطراب، تحريك عوارض اين داروها كاهش اشتها، بيترين  شايع( 

تـوان   ورت اسـتمرار عاليـم مـي   روند، ولي در ص اكثر اين عوارض پس از چند هفته از شروع درمان از بين مي
  . دوز دارو را كاهش داد

  
                   بسيار مهم است كه به كودك، والدين و معلمين وي آموزش داده شود كه گر چه با مصرف داروها عاليم برطرف 

  .شود اما اين امر به معني از بين رفتن بيماري نيست و كودك با وجود از بين رفتن عاليم بايد داروها را مصرف كند مي
  

درصـد بـه ادامـه دارو در     50كنند به ادامـه دارو در دوره نوجـواني و    درصد كودكاني كه دارو مصرف مي 80
كنند تا بهتـر تمركـز كنـد و وظـايفش را كامـل انجـام        اين داروها به كودك كمك مي. دوره بزرگسالي نياز دارند

زياد كنند؛در واقع ايـن داروهـا تنهـا بـه      هاي كودك را توانند اطالعات وي را افزايش داده و مهارت دهد،اما نمي
               بـا اسـتفاده از روان درمـاني در كنـار مصـرف ايـن داروهـا        . كودك كمك مي كنند تا از مهارتهايش استفاده كند

   هاي كودك را براي حل مشكالت روزمره افزايش دهيم توانيم مهارت مي
  



  :دارو درماني 
ر  د  ه نتوانـد  و خـانواد   ه باشـند  يگر امتحان شد رماني د اخالت د كه مد  زماني به كار گرفته شود  رماني بايد ارو د د

و سـابقه تيـك عصـبي، اخـتالل، روان       ه غيرقابل كنترل باشـد  العاد ك فوق ، كود ك شركت كند آموزش كنترل كود
  .  اشته باشد د  ارو وجود تر اينكه امكان بررسي و ارزيابي تاثيرات د و مهم  اشته باشد پريشي و اختالل تفكر ند

  
  درمان دارويي بيش فعالي

درمان اختالل بيش فعالي دو جنبه دارد، يك سري درمانهاي دارويي كه خط اول درمان محسوب مـي شـوند، از   
تجويز كرد، داروهايي هستند كه سيستم مهاري مغز  ADHDاين رو بهترين داروهايي كه مي توان براي اختالل 

ــد و ايــن دارو  ــا  "متيــل فنــديت "هــا شــامل داروي را فعــال مــي كنن ــالين"ي ــام  "ريت ــه ن ــدتري ب و داروي جدي
  .مي شود "آتوماكستين"

      شود فعالي در دو نوبت به كودك داده  داروهاي بيش
حضور در مدرسه و يك نوبت معموال كودكان دو نوبت در روز بايد از اين داروها استفاده كنند؛ يك نوبت براي 

بعدازظهر در منزل براي كنترل رفتارهاي مربوط به پرتحركي و نيز براي افزايش تمركز و انجام تكليـف درسـي   
 تشخيص و درمان به موقع از بسـياري عواقـب احتمـالي اخـتالل بـيش فعـالي در آينـده       . شود به كودك داده مي

توان به اضطراب، افسردگي و كاهش اعتماد به نفس در اين  عالي ميف از اختالالت همراه با بيش. كند جلوگيري مي
  .نويسي، روخواني و رياضي اشاره كرد كودكان و نيز اختالالت يادگيري در ديكته

  
  درمان دارويي

هاي كمكي به كـار   عنوان درمان ها را در كنار اين روش به موثرترين درمان اين بيماري است و اغلب ساير روش
. شـوند  بنـدي مـي   طبقـه  > داروهاي محـرك <شوند، تحت عنوان  اروهايي كه در اين بيماري استفاده ميد. برند مي

آمفتامين و ريتالين مشهورترين داروهاي اين گروه هسـتند كـه آمفتـامين را بـراي كودكـان بـاالي سـه سـال و         
غيرمحركي است كه با اثر بر داروي جديد   آتوموكستين. برند كار مي ريتالين را براي كودكان باالي شش سال به

درصـد كودكـان بـه ايـن دارو پاسـخ       70رسـد   نظـر مـي   بـه . شود هاي عصبي موجب افزايش دوپامين مي سلول
دهند و برخـي بـه    برخي از افراد به يك دارو بهتر جواب مي. داروها در افراد مختلف اثر مشابهي ندارند. دهند مي

كه به پزشك اجازه دهيد تـا بـا آزمـايش داروهـاي مختلـف، داروي      از اين رو بسيار مهم است . يك داروي ديگر
عنوان محرك مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد     اگرچه اين داروها در جامعه به. ترين دوز آن را بيابد مناسب و مناسب

  . اما در مقادير درماني، خطري ندارند
توان به اين والدين اطمينان داد كه مقـادير   مي. برخي از والدين نگرانند كه كودكانشان به اين داروها معتاد شوند

  كنند شوند، كودكان را معتاد نمي نظر پزشك استفاده مي درماني كه تحت



  :راهكارهاي پيشنهادي در نوع برخورد والدين با كودك بيش فعال 
               خواهـد كـرد پـس اگـر     هر رفتاري كه انجام دهيد او با الگو گيري از شما همان عمل را تكـرار   ندسته آينه شماان كودك.1

  .بلند نكند خودتان نيز در عمل صدايتان را در حد معقول نگه داريد مي خواهيد كودكتان صدايش را
احساس دست داده از رفتار او به خودتان را صادقانه به او نشان بدهيد مثال اگر با كاري ناراحتتان كرد اين ناراحتي را .2

  .نشان دهيد كه ناراحت شده ايد پنهان نكنيد بلكه به او
فرزندتان را تشويق كنيد،براي مثال اگر فرزند شما تكاليف خود را كه قبال به موقع انجام نمـي داد اكنـون درسـت و بـه     .3

  .وقت انجام ميدهد افتخار مي كنم موقع انجام داده به او بگوئيد من از داشتن فرزندي مثل تو كه تكاليفش را به 
وي كودكتان زانو زده و مقابل او بنشينيد بگذاريد به واسطه حرفايتان توجه او به شما جلب شود نه اينكـه  به آساني جل.4

  .اين عمل يكي از مثبت ترين راههاي ارتباطي با كودك است .به زور او را وادار به اين امر كنيد
لماتي همچون مـن دركـت مـي كـنم بـه او      به سخنان او گوش دهيد ،نقش يك شنونده خوب را برايش ايفا كنيد با گفتن ك.5
  .آرامش را هديه بدهيد 
به قولي كه به كودكتان مي دهيد بيش از هر قولي پايبند باشيد،چون باعث شده او به شما اطمينان كند و با شما راحتتر .6

باشيد و ايـن كـارا انجـام     براي مثال اگر قول داده ايد بعد از تميز كردن اطاقش او را به پارك ببريد سر قولتان.كنار بيايد
  .دهيد

وسايل با ارزشي كه كودكتان برا بازي به آنها توجه دارد براي آنكه به آنها صدمه اي نرسـد از دسـترس او دور كنيـد    .7
  .در اين صورت هم خودتان در آرامشيدو هم او خرابكاري نمي كند

دسـتورالعملها  . ار شخصـي او دخالـت نكنيـد   حد و مرزي براي روابطتـان بـا فرزنـد خـود قائـل شـويد مـثال در هـر كـ         .8
  .،درخواستها و پاسخهاي منفي را تا حد امكان كم كنيد تا او دچار ناهنجاري فكري و ذهني نشود

با او بفهمانيد كه با داد و فرياد كاري از پيش نمي برد اگر شما به داد و فرياد او براي در خواست چيزي توجه كنيـد او  .9
  .ين شيوه به آنچه مي خواهد مي رسد پس تمام خواست هاي نا معقول خود را اينگونه بيان مي كندتصور مي كند كه به ا

خواست هايتان را راحت و صريح و با ماليمت به گونه اي مثبت بـا او در ميـان بگزاريـد مطمـئن باشـيد حتمـا انجـام        .10
  !م لطفا در راببندخواهد داد براي مثال به جاي گفتن در را باز نگذار به او بگوئيد عزيز

بر خورد با مشكالت  اريد مسئوليت كارهايش را خود به گردن بگيرد،به اين ترتيب به او كمك كرده ايد تا در مقابل ذبگ.11
  .مسئوليت پذير باشد خود تصميم بهتري بگيرد و در قبال كاري كه انجام مي دهد 

خواسته هاي خود را در قالب يك بازي ساده .ت نمي آوريد زياد انتقاد نكنيد چون نتيجه اي جزخستگي خود را به دس.12
  .به او بگوئيد تا او نيز حين انجام بازي به خواسته شما عمل كند

سـهيم   او را در كارهائي كه از پس آنها بر ميـاد  .به او ارزش دهيد و به او نشان دهيد كه او نيز براي شما اهميت دارد.13
فس او را به كار انداخته ايد هم به شما كمك كرده و هم مسئوليت پذيري در او پرورش كنيد به اين صورت هم اعتماد به ن

  .مي يابد
موقعيت را فراهم كنيد تا او خود از حقوقش دفاع كند چون شما هميشه كنار او نيسـتيد كـه حـق او را بگيريـد او بايـد      .14

  .خود قادر به اين كار باشد
بـا يـك   .هيد با او شوخي كنيد با او بازي كنيـد و در بـازي باعـث خنـده وي شـويد     لبخند را به چهره فرزندتان هديه د.15

       شوخي ساده مي توانيد خنده را براي او به ارمغان بياوريد
  

  )كارشناس واحد تحقيق و توسعه(مليحه سازنده :  گرد آوري 
 )كارشناس واحد نظارت بر امور دارو و مواد مخدر (دكتر مليحه پرويز : ويرايش 


