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 مقدمه

 

به نظر ید. شانامند یرا مفصل م یکدیگرمحل اتصال دو استخوان به  یبه طور کل  

از بدن انسان نباشد،  یمفصل قسمت چندان مهم شما  

شده است. یتدر آن رعا یار دقیقیبس یاصول علم یول  

دستش نگه دارد یوزنه را رو یست کیلوگرمتواند دو یم یقهرمان وزنه بردار یکاگر   

نشود جدا و هشت تکه استخوان مچ دست او از هم  

است، و اگر ینها در سطوح مفصلاستخوا ینارتباط محکم ا یلبه دل   

با پا محکم به توپ یدندو یندود و در ح یخود م یپاها یبا سرعت رو فوتبالیستی  

یعال یتشوند، علتش وضع یاز هم جدا نم یشزند و استخوانها یم ضربه  

پا است مفصلهای  

قسیم کردمیتوان آنها را به دو دسته ت ینه جزئ یدارند اما به طور کل یمفصل ها انواع مختلف  

 دسته اول: مفصل هایي که حرکت زیاد دارند، یعني دو استخوان مي توانند در محل اتصال تحرک

داشته باشند،مانند: مفصل آرنج، زانو، مچ دست ها و پاها زیادی  

بین مهره ها. ساختمان این یدارند، مانند:مفصل ها یکه حرکت بسیار مختصر یدوم: مفصل های دسته  

.کدیگر فرق دارددو نوع مفصل با ی  
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روفمي نامند. یک ورقه نازک غض یبین دو استخوان فاصله کمي وجود دارد که آن را حفره مفصل  

هر دو استخوان را مي پوشاند.  یسطح مفصل مفصلي،  

سفت که ییک کپسول از بافت همبند خیل  

اخل حفرهدر د یمتعدد یآن نرم و لغزان است، مفصل را پوشانده است و رباط ها یداخل سطح  

 مفصلي بین دو سر استخوان وجود دارد. 

هم وصل مي کند. به رباط عبارت است از بافت همبند محکمي که دو استخوان را  

هر دو از طناب محکم ترند. اطراف کپسول مفصلي هم چند رباط قرار یرباط و زردپ  

است. گرفته  

وند کهسبب مي ش یدرون مفصلي و بیرون مفصل یو رباط ها یکپسول مفصل   

.استخوان ها محکم به یکدیگر بچسبند و از هم جدا نشوند  

 

 انواع مفاصل متحرک

یمفصل مسطح لغزش  

 در این نوع مفصل سطوح مفصلي كوچك، صاف و تخت است. ممكن است كمي محدب یا مقعر باشد

 این گونه مفصل ها سبب حركاتي مانند سرخوردن و لغزیدن مي شوند مانند مفصل بین

مچ دست و پا یاه استخوان  

 مفصل لغزنده

استخوان ها در محل مفصل  ینمیلغزند. ا یدر کنار هم کم یمفاصل دو استخوان مجاور بصورت محدود ینا در

 به توسط
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 یامچ دست و  یدارند مانند مفاصل بین استخوانچه ها یبه هم متصل شده و حرکت کم یبسیار قو یها رباط

ر لگند یلیومساکروم و ا استخوان مفصل بین  

 مفصل لوالیي

نندشكل و قرینه یكدیگر است. حركت این نوع مفصل ما یقرقره ا یدر این نوع مفصل سطوح مفصل  

 لوالي در به صورت باز و بسته شدن در یك صفحه حول یك محور صورت مي گیرد مثل مفصل آرنج و

.انگشتان  

 

یو كاسه ا یمفصل گو  

سه است. این مفصل حول محور خود در جهاتو کا یدر این نوع مفصل مانند گو یمفصل سطوح  

مفصل مختلف مي چرخد مانند استخوان ران و لگن یا بازو و كتف  

مفصل غیرمتحرک(ثابت)  

وجود ندارد بلکه دو استخوان به وسیله بافت همبند یدر این نوع مفصل دو استخوان، حفره مفصل  

 محکم، غضروف، و یا استخوان به هم وصل شده اند

کرده اند که  یمو پزشکان،مفاصل را به سه گروه تقس یناز محقق یبرخ یان،امروزهم یندر ا»  یمهن مفاصل

.میباشد گروه سوم  

 

یکل یماتکرد. در صورت تقس یمتقس یزآن ها را به دو گروه فوق ن یتواناما هنوز م  

یشوندذکر م یلسه گانه به نظم ذ یماتبه ذکر است که تقس الزم  

یرشته ا یامتحرک، یرمفصل ثابت،غ  

 مفاصل متحرک شش گانه
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یمفصل نیمه متحرک(غضروف)  

بر روي هم هستند یرا گویند که همه حرکات را به خوبي انجام نمي دهند و داراي کمیلغزندگ مفصلی  

ستون فقرات یبه کمک غضروف ها کنار هم قرار میگیرند،مانند مفاصل مهره ها و  
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 آسیکلوویر

 

داروهای آسیب رسان به استخوان و عضالت است. آسیکلوویر از  

یدارو برا یناز ا یگراست. به عبارت د یسالزوستروار و یمپلکسهرپس س یروسضد و ییدارو یکلوویراس  

کنند.  یدرمان تبخال و زونا استفاده م  

یروسبه خصوص هرپس و یروسیو یماریهایدرمان ب یمطرح است که برا یروسضد و یدارو یک آسیکلویر  

باشد یدهم ممکن است مف یدزا یحت یروسیو یماریهایب یررود. البته در سا یتبخال به کار م یجادعامل ا  

 

یهنکات قابل توص  

یرو حت ینشود. از ا یمانع از انتقال نم یکلوویراز راه مقاربت قابل انتقال است و مصرف آس یتبخال تناسل  - 

گردد.  یودداراز مقاربت خ یدنداشته باشد با یعالئم یمارب اگر  

شود ینم یهسالم توص یمنیا یستمس یدر کودکان دارا در عفونت ساده آبله مرغان یکلوویرمصرف آس    - 

آغاز شود.  یعالئم عفونت تبخال اولین - بالفاصله پس از مشاهده یدبا یکلوویردرمان با آس   

مصرف شود.  یدیور یونبصورت انفوز یددارو با یقیشکل تزر  

شود یونساعت انفوز یک یط یدحداقل با دارو  - 

شود یخوددار یدبا یقیشکل تزر یجلد یرو ز یعضالن یقاز تزر - 

مصرف شود یعاتما یبه مقدار کاف یدبا یوی،از بروز عوارض کل یریهنگام مصرف دارو، جهت جلوگ   
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یعوارض جانب   

توهم، یالکسی،و آنافمفرط  یتحساس یواکنش ها یجه،سر درد و سرگ ی،و زرد یتهپات ی،گوارش اختالالت  

دارو هستند.  ینتشنج، جنون و اغماء از عوارض گزارش شده ا لرز،  

از عوارض یقالتهاب در محل تزر یا یتفلب  

 یقبخصوص بعد از تزر یویاست. امکان بروز عوارض کل یقیتزر یکلوویرآس یعمهم و نسبت ا شا جانبی

دارو وجود دارد یعسر  
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 آلوپورینول

 

 آلوپورینول از داروهای آسیب رسان استخوان و عضالت است.

 

مفید است. یویکل یدر درمان نقرس، عود سنگها ینولآلوپور  

به نام یمیآنز ینولکاربرد دارد. آلوپور یدرمان یمیدر هنگام ش یداوریکیاس یاز نفروپات یریجلوگ کلسیم،  

یدبا کاهش تول یقطر ینکند مهار کرده و به ا یم یدتول یکاور یدا که در بدن انسان اسر یدازاکس گزانتین  

یابددر بدن کاهش  یکاور یدشود سطح اس می موجب   

یددارو در نقرس کاهش سطح اس یننقرس است و هدف از استفاده ا یماریدر ب ینولآلوپور یاستفاده اصل  

است. اوریک  

دارو در نقرس مزمن ینشود. استفاده ا یاستفاده نم ید نقرسدر درمان حمالت حا ینولآلوپور   

کند.  یشگیریپ یتواند از بروز حمالت نقرس یو م است  

شود یهستند استفاده م یدرمان یمیکه تحت ش بیمارانی در یکاور یددر کاهش سطح اس یندارو همچن یناز ا  

شود یم یادبدن ز یکاور یدسطح اس یسرطان سلول یادبه علت مردن تعداد ز یدرمان یمیدر ش  

یانگل یماریب یکه نوع یشمانیازیسل یماریو در ب یکاور یداز جنس اس یویکل یمبتال به سنگ ها یمارانب در  

.شود یاستفاده م ینولهم از آلوپور است  
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  ییرغهمراه باشد. تهوع، اسهال، سردرد، ت یتواند با عوارض ناخواسته ا یم یگرید یدارو مانند هر دارو ینا

هستند ینولعوارص آلوپور یعتریناز شا یو خواب آلودگ یدرد عضالن یی،چشا حس در  

 

دهد. به یشخون را کاهش داده و استعداد بدن به عفونت را افزا یدسف یممکن است تعداد گلبول ها آلوپورینول  

به عمل آورد. خون یشآزما یدبا یکند بطور دوره ا یدارو استفاده م ینکه از ا یماریعلت از ب همین  

 

کند یهستند دور یعفون یماریکه در ظاهر دچار ب یمارانیاز ب یدکند با یمصرف م آلوپورینول که یماریب   

به پزشک خود اطالع دهد یسرما خوردگ یحت یعفون یماریب هر و در صورت ابتال به  

مواقع ین. در ایابد یشافزا یشود ممکن است تعداد حمالت حاد نقرس یتازه شروع م ینولمصرف آلوپور وقتی  

ممکن است موجب ینولکند. آلوپور یریاحتمال جلوگ یندهد تا از ا یم یماربه ب یگرید یمعالج داروها پزشک  

از یدکند با یدارو مصرف م ینکه از ا یماریشده و سرعت واکنش را کاهش دهد پس ب یآلودگ خواب  

.اجتناب کند ید رانندگدارند مانن ییباال یاریبه سطح هوش یازکه ن ییها فعالیت  

تواند خطرناک باشد. یدر صورت بروز م یکم است ول ینولبه آلوپور حساسیت  

یتدر صورت بروز عالئم حساس   

 

یاگلو، تب، سردرد و  یازبان  یابخصوص در صورت  یپوست یرپوست، خارش، تاول، ورم و که یقرمز مانند  

یدبا پزشک خود مشورت کن ی نفستنگ   
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مصرف الکل قطع  یددارو با ینشود پس در صورت مصرف ا یم ینولب کاهش اثر آلوپورالکل موج مصرف

 شود

تداخل اثر دارند.  ینولادرار آور با آلوپور یو داروها ینوارفار یلین،س یآموکس یلین،س یمانند آمپ داروهایی

یدبه پزشک معالج خود اطالع ده یدکن یداروها استفاده م این اگر از  
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 مت امفتامین 

 

 مت امفتامین از داروهای آسیب رسان  استخوان و عضالت است.

معروف است. یشهبنام ش یاهکه در بازار س ین،آمفتام یلمت  

یجاددر فرد ا یجانو ه یمغز شاد یها یسمبر مکان یممستق یربا تأث یناعصاب است. مت آمفتام محرک  

کند.  می  

شود. یم یدشد یخواب یب یادر خواب و  یدباعث اختالل شد ینهمچن ینمت آمفتام  

مصرف کننده   

ماده ینحال ا ینتا روزها اشتها به غذاندارد. در ع یشده و ساعت ها و حت یدشد ییاشتها یب دچار  

.آب بنوشد یادیشود و مصرف کننده مجبور است مقدار ز یم یتشنگ باعث  

 

است هر چند گاه یفعال یشب یاختالل کم توجه ینآمفتام یباتترک ییکاربرد دارو یلتریناص   

(شوند یاستفاده م یزمقاوم به درمان ن یهایحمالت خواب) و چاق یدرمان نارکولپس در  

باعث آزاد شدن یمرکز یعصب یستمدارد که با ورود به س یریعوارض فاجعه بار و جبران ناپذ ینمت آمفتام  

و یحالت تهاجم یشافزا یومغز یلولهاس یکشود که باعث تحر یدر مغز م یندوپام یمیاییواسطه ش ناگهانی  

و یو افسردگ یبدخلق یمعال یشود. در صورت ادامه مصرف بعد از مدت طوالن یم یحرکات جسم افزایش  

شود.  یدر فرد ظاهر م ینسونمثل پارک یاختالل حرکت عالیم  
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مصرف خسارات یماده در همان ابتدا ینا ینهمچن  

و یزجنون آم یو تهاجم، رفتارها یآورد که افت حافظه، پرخاشگر یرا در مغز وارد م یریناپذ جبران  

از عوارض مصرف آن است. یو مغز یقلب یها آسیب  

یقو تزر یو خوراک ینیماده به صورت داخل ب ینا   

به نام یشود و بالفاصله بعد از مصرف حالت یمصرف م ینتدخ یا یدنیو کش وریدی  

گردد. یجاد مید ر فرد اسرخوشی   

سخن گفتن تند، کاهش خواب و اشتها و ی،تاب یب ی،زدگ یجانمثل ه یماده حاالت ینا با مصرف  

.یدآ یبه وجود م یزیکیف یها یتفعال افزایش  

یزیکی،ف یتفعال یشتعداد تنفس، افزا یشروزها، افزا یاشتها برا تواند باعث کاهش یماده م ینمصرف ا  

و خشونت را سبب ینیلرزشو تشنج، اضطراب وبدب یجی،گ یخواب یو ب یریپذ یکبدن و تحر یدما افزایش  

عروق باعث سکته یبا صدمه رو ینگردد. همچن یبدن باعث مرگ افراد م یدما یادز یشکه تشنج و افزا شود؛  

گردد یم یو سکته قلب مغزی  

است یزوفرنیاسک یهشب یروان یماریب یجادآن ا یاز عوارض روان یکی  

است  یرینجوش ش یااز جمله شکر  یگریکه مخلوط با مواد د نیبا خلوص پائ یشهش یا ینمصرف آمفتام

خالص دارد یننسبت به آمفتام شدیدتری عوارض  

یناز ا یداخل یاو  یو عفونت پوست یعضالن یرگها، گرفتگ یپارگ  

از مواد  یشترنوع مواد ب یناُِور دوز در ا یااز حد  یشباشد. ضمنا موارد مرگ در اثر مصرف ب یم عوارض

 خالص

شده یهته یکه از فروشنده ناشناس یچرا که ممکن است بدون اطالع فرد، ماده مخدر است  

.نسبت به ماده معمول داشته باشد یدوز باالتر یادرصد  دارای  
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یصاز نقا ییمعال یبا مصرف در حد وابستگ یندرصد مصرف کنندگان متآمفتام ۴۲ یراخ ینهایبر اساس تخم   

تواند بر اساس یم یبر کارکرد عصب روانشناخت یندهند. اثرات متآمفتام یرا نشان م یکل یروانشناخت عصبی  

متفاوت باشد، یمصرف، دفعات مصرف و شدت وابستگ کمیت  
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 سایمتدین 

 سایمتدین از داروهای  آسیب رسان  استخوان و عضالت است.

یدارو در درمان کوتاه مدت زخم ها یناست. ا یتدرمان زخم معده و گاستر آن در یکاربرد اصل  

از عود زخم دوازدهه مصرف یشگیریپ یکم برا یرمعده و در مقاد یمفعال و خوش خ یزخمها یادوازدهه  فعال  

.شود می  

اثر مکانیسم  

یها یرندهبا مهار گ سایمتیدین(  H ۲ ) 

معده را کم یدترشح اس یبجان یسلولها ۲نوع  یستامینه یها یرندهگ   

گروه یندارو از ا یناول یمتدینکند. سا یمعده کمک م یداس یشاز افزا یناش یها یکند و به درمان ناراحت می  

.است که کشف شد  

یعوارض جانب  

گزارش شده  یمعال ینتر شایع  

 سردرد،

ی،افسردگ   

یجه،سرگ   

اضطراب،    

ی،جنس یناتوان   

قلب، ضربان یشافزا   

  اسهال،
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است. یو گرگرفتگ یقراش، تعر یر،که یچه،دل پ  

  یکوماستی،ژن 

یرسوتیسم،ه  

و اغما یکبد یمهایآنز یشافزا   
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 سیکلوسپورین 

 سیکلوسپورین از داروهای آسیب رسان استخوان و عضالت است.

 

ارگانها یاسایرکبد، قلب  یه،کل یونداز رد پ یریدر جلوگ یکلوسپورینس  

شود. می مصرف یکوستروئیدهابه همراه کورت   

چشم یهقرن یوندپ ی،آلوپس یک،آتوپ یتحاد، درمات ییدروماتو یتدر آرتر یندارو هم چن ینا  

یرودکار م به یازیسپسور و   

یعوارض جانب   

لثه ها، هیپرپالزی  

فشار خون یشافزا   

یعوارض کبد   

شنجت   

کشنده یتحساس   

  ییپرمو 

یهکل یینارسا  

 سکسکه

یبوست   

هستند. یکلوسپورینمهم س یاز عوارض جانب یویکل یتتهوع و سم   
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گزارش شده اند زیر موارد اثرات یدر بعض   

یشالتهاب لثه ها  افزا یابدن  ورم  یمختصر رشد موها یشلرزش آرام دست ها  افزا    

چشم  سردرد یدیسف یف:  زرد شدن خف یندآ یم یشاوقات پ یاهگ یر. موارد زیخون  خستگ فشار   

سوزش در کف دست ها و پاها  در یحت یاقرمز  احساس گرما  یدانه ها یجادمثل ا یپوست یها واکنش  

و ضعف شود.  یعضالن یموارد نادر ممکن است فرد دچار گرفتگ بعضی  

 

رد .دا یبستگ یمارب های دندان یطشدت التهاب لثه ها به شرا  

یعوارض یناز بروز چن یکند به خوب یترا رعا یشاگر فرد بهداشت دهان و دندان ها  

شود .  یم پیشگیری  

یردکه با پزشک شما تماس بگ یداز دندانپزشک بخواه یداگر دچار تورم لثه ها شد  

.  یدشو ینسبت به عفونت ها حساس تر م یدکن یمصرف م یمونکه ساند یهنگام  

تب ،اگر دچار  ینبنابرا  

فورا به یدکرد یعموم یاحساس ناخوش یا یدشد یگرآنفلوآنزا ، کورک و موارد د یا یگلو ، سرماخوردگ زخم  

یداطالع ده پزشک   
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 هپارین 

 هپارین از داروهای آسیب رسان  استخوان و عضالت است.

 

یلاز تشک  ینتوسط ترومب یبرینکننده ف یتتثب یمهار فعال شدن فاکتورها یقاز طر ینهپار  

کند یم یریجلوگ یدارپا یبرینیف لخته  

 

است . یادز یاربس ینبه پروتئ ینهپار یوندپ  

. ساعت است 5/1بطور متوسط  ینعمر هپار هیمن است . یدارو کبد یسممتابول   

است .  یشروع اثر دارو فور  یدیور یممستق یقدر صورت تزر   

است . یمارب یتو تابع وضع یقهدق 05تا  5 ینشروع اثر معموال ب  یجلد یرز یقدر تزر  

شود یدفع م یهکل یقو از طر یتمتابول بصورتدارو معموال    

 

باشد .  یم یرمتغ یجلد یرز یقجذب: با تزر  

کند .  ی.از جفت عبور نمیابد یم یوندپ یبرینوژنها و ف ینها گلوبول ینپروتئ یپوپخش: بطور گسترده به ل  

 یستمرسد توسط س یبه نظر م یدارو کامال مشخص نشده است.ول ینا یسم: اگرچه متابولیسممتابول

شودو یاز خون برداشت م یکولوآندوتلیالرت  

. یردگ یدر کبد انجام م یزآن ن یسماز متابول مقداری  
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ادرار دفع  یقز طرا یافتهن ییراز آن بصورت تغ یدرباره دفع دارو در دست است.مقدار کم یدفع: اطالعات کم 

شود. یم  

 

ترشح نمی شود ترشح یردارو در ش ینا  

 

  یمبولاز ترومبوآ یشگیریپ یویر یو ترومبوآمبول یعمق یدهایو درمان ترومبوز ور یشگیریدر پ ینهپار

از انعقاد خون در گردش یریجلوگ  

 

و یطیمح یانیشر یدر درمان آمبول یکمک یبه عنوان دارو  یالیزد یقلب و روشها یجراح یخارج بدن ط خون  

کاهش خطر بروز ترومبوز   

شود یشوند  مصرف م یم یو ناگهان یدشد یشروندهکه دچار حمله پ یمارانیو مرگ در ب مغزی  

 

  یلیمانند هموف یزیبه خونر یلتما یا یخون یسکرازیفعال همراه با د یزینرموارد منع مصرف : خو

خون  ینپروترومب یهمراه با کم یکبد یماریب یا یتوپنیترومبو س   

یچرک یتترومبوفلب یداخل جمجمه ا یزیمشکوک به خونر موارد  

(جراحاتبخصوص در دستگاه گوارش)  قابل دسترس یرغ یواولسراتضایعات   

ها  یرگمو یریکه موجب نفوذپذ یموارد یرو سا یکآسکورب یدپوست کمبود اس یعرفتن وس یناز ب باز  زخمی

تحت حاد یتشود.آندو کارد یم  

فشار خون یدشد یادیز یا ینبه سقط جن یدتهد یویکل یشرفتهپ یماریشوک  ب  باکتریایی  
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مداوم از  یهدر طول تخل  یخاعن یحس یدر طول ب یطناب نخاع یامغز چشم  یبعد از جراح یادر مدت  همچنین

معده در یا یکروده بار یمجرا  

منع مصرف دارد. شرایطی  

 

تکامال خطرناک اس یطشرا یندر ا یناگرچه استفاده از هپار  

 

شود یبررس یدخطرات و منافع استفاده از آن با  
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 هیدراالزین 

 

ست.از داروهای آسیب رسان استخوان و عضالت اهیدراالزین   

 

دارو در زنان حامله قابل استفاده است ینن اشود. چو یم یزخون تجو یدرمان پرفشار یبرا یدراالزینه  

شود یمصرف م یزن یاکالمپس در  

 

یاثر کم یاست، ولشل کردن عضالت صاف جدار عروق یلهبه وسها  یانچهدارو گشاد کردن شر ینعمده ا اثر  

دارد. یدهابر ور نیز  

ی،برون ده قلب یشموجب افزا ینگردد و همچن یم یطیدارو موجب کاهش مقاومت مح ینا   

شود یو کاهش بار قلب م یستمیکمقاومت س کاهش  

یجانب عوارض  

ی،کارد تاکی  

یعات،احتباس ما   

تهوع و استفراغ،    

 سردرد، 

  یستمیکس یتماتوزسندرم لوپوس ار
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یطیمح یتنور ی،خون یادرشمارش سلوله ییرتب، تغ ی،بثورات جلد  

.داروگزارش شده است ینبا مصرف ا یخون واختالالت  
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 لوواستاتین 

از داروهای آسیب رسان استخوان وعضالت است.لوواستاتین   

 

ییغذا یمرژ یتکلسترول خون که به درمان با رعا یشبه افزا یاندر مبتال ینلوواستات  

دهند ینم یکاف پاسخ  

آترواسکلروز عروق کرونر در یشرفتکم کردن سرعت پ یو برا   

یزآنها باال باشد، تجو یعروق کرونر دارند و غلظت کلسترول پالسما یماریکه ب افرادی  

شود می  

و در یمنیا کاهنده یاندام همراه با مصرف داروها یونددر صورت انجام پ  

یداختالالت شد ید،وجود کاهش فشار خون، عفونت حاد و شد صورت  

یجراح یاقابل کنترل تروما  یرغ یحمالت تشنج ین،غدد اندوکر یا الکترولیت  

.یردفراوان صورت گ یاطبا احت یدمصرف دارو با مهم،  

زن یماراندارو، ب ینماه بعد از قطع مصرف ا یکدر طول مدت مصرف و تا   

باردار شوند نباید . 

 

شود یاطاحت یدبا یدرمان اضطرار یا یبه هر گونه عمل جراح یازدر صورت ن  

آوردن آن نوبت یادنوبت مصرف دارو، به محض به  یکدر صورت فراموش شد   

یدهفرا رس یزمان مصرف نوبت بعد یباکه تقر ینمصرف شود، مگر ا باید  

.باشد  
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بر شوددو برا یدنبا یصورت مقدار مصرف بعد یندر ا   
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دوپا متیل   

وپا از داروهای آسیب رسان  استخوان و عضالت است.دمتیل   

در درمان  ینشود. همچن یداروها مصرف م یرهمراه سا یا ییون به تنهافشارخ یادیدوپا در درمان ز یلمت  

  (رود یبه کار م یز) نیپره اکالمپس خون زنان حامله فشارزیادی 

باشد. یننفر ینوراپ یلآن به آلفا  مت یلدارودر کاهش فشارخون، به علت تبد ینرسد که اثر ا ینظر م به  

  شود یکاهش فشارخون م یجهو در نت یکسبب کاهش تون سمپات یمرکز یقاز طر یننفر ینوراپ متیل آلفا

یعوارض جانب   

دهان، خشکی  

ی،افسردگ ین،تسک   

  ی،خواب آلودگ 

 اسهال،

  یعات،احتباس ما 

ی،جنس ییکاهش توانا  

کبدی، یبآس   

  یتیک،همول یکم خون

  یتماتوز،سندرم شبه ار

ینسون،پارک  

  یبثورات جلد 
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دارو ینبا مصرف ا ینیب یگرفتگ  
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سیالمینپنی   

از داروهای آسیب رسان استخوان و عضالت است. سیالمینپنی   

 

مصرف یبافت یجادآسیبازا یشگیریوپ یلسونو بیماری ینشانه ها یدارا یماراندردرمان ب یالمینس یپن  

شود. می  

یتمبتالبه آرتر یماراندردرمان ب ینداروهمچن ینا  

 یستئینیس یسنگها یلکه مبتالبه تشک یمارانینداده اند،ب مانهاپاسخیردرکه به سا یدوفعالشد روماتوئید

 عودکننده

گردد یهستند،استفاده م مس وسرب یژهبو ینبافلزات سنگ سمومیتوم  

کند یجادمیکمپلکس محلول درآب ا ینسنگ یرفلزاتواحتماالسا یوه،سرب،مس،آهنداروباج این  

دهد یراکاهش م یمنیا یکمپلکس ها یدوروماتوئ یرسدفاکتورها یبه نظرم یسمعنوان ضدرومات به  

یجانب عوارض   

 اسهال،

 سرگیجه،

یااستفراغ، تهوع  

معده، دردخفیف  

یی،رفتن حس چشا یاازبینکاهش   

 تب،

 دردمفاصل،

یجلد بثورات  
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  یلسونو یماریبشروع اثردر یشود. زمان الزم برا یم یزهدارودرکبدمتابول این

است ماه 3تا  2روماتوئید ماه ودر بیماری آرتریت  3اتا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 دانشنامه داروهای آسیب رسان استخوان وعضالت 41

 

 

 

Reference 

 

 

1. Haenle M M, Brockmann O S, Kron M, Bertling U, Mason A R, 

Steinbach G & et al. Overweight, physical activity, tobacco 

and alcohol consumption in a cross-sectional random sample of 

German adults. BMC Public Health 2006; 6: 233. 

2. Hughes K, Choo M, Kuperan P, Ong C N, Aw T C. 

Cardiovascular risk factors in relation to cigarette smoking: a 

population-based survey among Asians in Singapore, 

Atherosclerosis 1998; 137: 253-58. 

3. Immaura H, Tanaka A, Hirae C, Futagami T, Yushimura Y, 

Uchida K, Kobata D. Relationship of cigarette smoking to 

blood pressure & serum lipid & lipoprotein in men. Clin Exp 

Pharmacol Physiol 1996; 23: 397-402. 

 

 

 

www.takbook.com



 

 دانشنامه داروهای آسیب رسان استخوان وعضالت 42

 

 

توئین فنی   

ن از داروهای آسیب رسان  استخوان وعضالت است.توئیفنی   

 

 موارد مصرف

 صرع،

ی،بحران صرع   

تشنج،   

عصب سه قلو  ینورالژ   

یقلب یتمیآر  

عمل یلپتانس یجادو ا یمو بر ورود سد یکندآنها عمل م یساز یرفعالغشا و غ یمیسد یبا اثر بر کانالها ظاهرا  

.مؤثر است  

یجانب عوارض  

، یعروق قلبی  

، یکنورولوژ   

، یخون   

  یدر دوران حاملگ ینبر جن یرتاث 

  یکتراتوژن

،ینیجن یدانتوئینو سندرم ه  

هستند ینتوئ یاز عوارض فن یمنیو خودا ی، لثه ، عوارض پوست سرطانزایی  
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