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 مقدمه

. گذاردیم یربر طرز فکر، احساس و رفتارشما تاث یافسردگ یماریب  

شود. یو روان یجسم هاییماریبه انواع ب یباعث ابتال تواند،یم یافسردگ  

کردن  یرزش زندگا یاحساس کنند، زندگ یروزانه ناتوان بوده و حت یفاست در انجام وظاافراد افسرده ممکن 

 ندارد.

گرفت، بلکه  دهیناد یادگبه س راآن توانیو نم یستن یضعف و ناتوان یکفقط  یبرخالف تصور افراد افسردگ 

درمان آن اقدام کرد. یبرا یداست که با… فشارخون و  یابت،مزمن مانند د یماریب یک  

درمان، بهبود  اشکال یرسا یابعد از مصرف دارو، جلسات مشاوره و  یافسردگ یماریاکثرافراد مبتال به ب 

یابندیم  

 

یافسردگ یماریب عالیم  

 

 یهاو نشانه یمهستند، عال یدرچار اختالل افسردگ یکهافراد یکا،آمر یسالمت روان یمل یتویانست برطبق

شامل یمعمول و متداول افسردگ یماز عال یندارند. بعض یکسانی  

 

گیرییمو تصم یاتجزئ یادآوریمشکل در تمرکز،       

یو کاهش انرژ یخستگ      

یدرماندگ یاو  ارزشییاحساس گناه، ب      

ینیبدب و یندهبه آ یدبدون ام      

یادخواب ز یاشدن صبح زود و  یدارب یخوابی،ب      

یآرامو نا یقراریب      

و یلذت بخش، شامل رابطه جنس هاییتازدست دادن عالقه به فعال       

یاز دست دادن لذت به زندگ      
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کاهش اشتها یاو  یعصب یپرخور      

یمشکالت گوارش یاعضالت و  یسردرد، گرفتگ      

یجنس یلکاهش م      

یخاص یلدل یچکردن بدون ه یهگر      

 

 یهااشد، نشانهببزرگساالن متفاوت  یمبا عال یدر کودکان و نوجوانان ممکن است کم یمعمول افسردگ عالیم

شامل تواند،یدر کودکان و نوجوانان م یافسردگ  

 

شدبا یدیو ناام ینگران یقراری،ب ی،شامل، ناراحت یافسردگ یهادر کودکان نشانه      

از اجتماع باشد یو دور یتدر نوجوانان شامل، اضطراب، عصبان یافسردگ یهانشانه      

در کودکان  معمول هم در نوجوانان و هم یماز عال یگرد یکیدر طرز تفکر و برنامه خواب هم  ییرتغ    

باشندیم  

 فعالییشو ب یوجهتاختالل کم  یاشامل اضطراب و  یماریهاب یردر کنار سا یدر کودکان و نوجوانان، افسردگ    

دهدیرخ م  

مدرسه دچار مشکل شوند یفاست در انجام وظاممکن یماریکودکان دچار ب      

 

باشد،یممکن م یآن به سادگ یدناست، که فهم یدآنقدر شد یافسردگ یماز افراد عال یبعض برای  

 

دکننیم یبدانند، چرا احساس غم و ناراحت ینکهبدون ا یگرد یاما بعض   

یابتال به افسردگ یلدال  

 

 یناز ا ی. بعضباشدیم یو روان یطیمح ی،جسم یکی،از عوامل ژنت یبیترک ی،ابتال به افسردگ یلدل معموال

 عوامل شامل
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داشته و  یمستقبا حال و حوصله شما ارتباط م یمغز یعیطب یمیاییمواد ش ین. ایعصب یانتقال دهنده ها    

کندیم یفاا یدر افسردگ یدینقش کل  

باشد یعامل ابتال به افسردگ تواندیبدن، م یهادر سطح هورمون ییرها. تغهورمون      

است تریعدارند، شا یشان سابقه افسردگدر خانواده یکهدر افراد ی. افسردگیعادات ارث      

و  یالممشکالت  ید،دوستشان دار کهیدادن کساناز دست یاخاص همچون مرگ  ی. حوادثیحوادث زندگ    

شود یشما به افسردگ یباعث ابتال تواندیم ید،استرس شد  

 تواندیم …و  یتجاوز جنس ین،شامل، از دست دادن والد یو حوادث هاییب. آسیو مشکالت کودک هایبآس    

دهد یشرا افزا یبه افسردگ یبر مغز گذاشته و خطر ابتال یدائم یراتتاث  

آن وجود  یراب یتاما محدود دهد،یرخ م یدهه دوم و سوم زندگ ینب یاو  ینوجوان ینافراد در سن معموال

شوند. یدچار ممکن است، دچار افسردگ یننداشته و افراد در همه سن  

بخاطر مراجعه  یدشا ونبوده  یقآمار دق یناما ا باشد،یمعموال دوبرابر زنان م یتعداد زنان مبتال به افسردگ 

.زنان به پزشک بوجود آمده باشد بیشتر  

 یدآنها را تهد یدگابتال به افسر یبرا یشتریخطر ب کند،یدرباره آنها صدق م یرز یطاز شرا یکهر یکهافراد 

کندیم : 

 

 زنان    

وجود دارد یشان سابقه افسردگدر خانواده یکهکسان      

یزننده در کودک یبآس یاتتجرب         

  

دوستانشان افسرده هستند یکهافراد  
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بریمیوجود دارد، که در ادامه فقط آنها را نام م یافسردگ یماریاز ب یانواع مختلف  

 

یاساس یافسردگ      

مزمن یافسردگ      (dysthymia) 

(ی)اختالل دوقطب یدو قطب یافسردگ      

یفصل یافسردگ      

یروان یافسردگ      

یمانپس از زا یافسردگ      

   

از مواد یناش یاختالل خلق   

 (SIMD) 

 

یافسردگ مارییعوارض ب  

 

شود.  یو یدهفرد و خانوا یبررو یباعث اثرات وحشتناک تواندیو مهم است که م یجد یماریب یک افسردگی

شود. یو جسم یرفتار ی،باعث بوجود آمدن مشکالت عاطف تواندیدرمان نشده، م یافسردگ  

شامل توانندیعوارض م ینا   

 

به الکل یاداعت      

به مواد مخدر یاداعت      

 اضطراب    
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یکار یاو  یمشکالت درس      

یمشکالت خانوادگ      

شدن یمنزو      

یخودکش      

   

رساندن به بدن، مثال زخم کردن خود یبآس    

دچار  یکهافراد یشترباالتر است. متاسفانه ب یروان یماریانواع ب یرنسبت سا یافسردگ یماریدر ب ینرخ خودکش

.روندیدرمان نم بدنبال باشند،یم یافسردگ یماریب  

تر شودو سخت یدترشد تواندیم یافسردگ یماری،و درمان ب ییبدون شناسا   

 

یاز ابتال به افسردگ یشگیریپ راههای  

 

وجود ندارد، یاز ابتال به افسردگ یشگیریپ یبرا ییو قابل اتکا یراه قطع هنوز  

سالم  ییغذا یمژورزش، ر ی،و دوست یاعروابط اجتم یهمچون کنترل استرس، برقرار ییهااما با برداشتن قدم 

.باشدیکننده مو ناتوان یدشد یاز افسردگ یشگیریپ یروشها یناز بهتر یماریب یهو درمان بموقع و اول  
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 آلپرازوالم

 آلپرازوالم از داروهایی هست که مصرف آن زمینه ساز بروز افسردگی است

 

 ( Alprazolam ) آلپرازوالم

موجود در  اییمیدارو مواد ش ینباشد. ا یها م یازپامینخانواده بزرگ بنزود یاز جمله داروها

ب کرده ، تحت اضطرا یجادا یجهمغز را که ممکن است دچار عدم توازن و تعادل شده باشد و در نت

و  یب، دستپاچگاضطرا ختالالتدرمان ا یدارو عمدتا برا ینا ینقرار دهد. بنابرا یمو تنظ یرتاث

.شود یم یزتجو یاز افسردگ یاضطراب ناش  

ها و با خانهمیلي گرمي در دارو 5/0میلي گرم و  25/0هاي این دارو به شکل قرص و در اندازه

رسدتجویز پزشک به فروش مي  

 یود و داراش یم یزاضطراب ، اختالالت خواب ، و اختالالت هراس تجو ینتسک یبرا آلپرازوالم

است . یمختلف یتجار ینام ها  

کمتر از  یا یشترب یچگاهشود. ه یم یزمشکالت متفاوت تجو یمتفاوت برا یرم در مقادآلپرازوال

یدشده مصرف نکن یزمقدار تجو  

. اگر یدنآن را مصرف ک یدآورد یادکه به  یبه مجرد ید،نوبت دارو را فراموش کرد یکاگر 

. یدن بازگردتامنظم  ییو سپس به برنامه دارو یدرا حذف کن یبود، نوبت بعد ینوبت بعد یکنزد

.یدمقدار دارو را دوبرابر نکن  

 

 و موجب نمودهگابا تداخل گیرنده ها بر رويبنزودیازپیناتصال دارو با محل اثر: این مكانیسم

شودمي مركزي اعصاب گابا درسیستم اثر مهاري تقویت  
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 شود. نیمهميادرار دفع از طریق دارو شود. اینمي جذبسرعت به خوراكي : از راهفارماكوكینتیك

.باشدميساعت 15-12 بین عمر آن  

 

: مصرف منع موارد  

، تنفسيضعف   

،حاد ریوي نارسایي  

، شدید كبدياختالل   

، وجود ترس  

  وسایكوز مزمن وسواس

.گردد تجویز افسردگي با همراهاضطراب یا افسردگي در تنهایي به بایدا ضمن  

 

:جانبي عوارض  

از  پذیري، تحریك،وابستگي، فراموشيتعادل و عدم سردر روز بعد، توهم و سبكي آلودگي خواب 

باشنددارو مي شایعجانبي عوارض  

توصیه قابل نكات  

 

یابد دارو كاهش ، مقدارمصرفكبد و كلیه ، وجود اختالل، افرادناتوانـ در سالمندان1  

 

شود اجتناب آن ناگهاني قطع دارو وسپس این مدت نيطوال ـ از مصرف2  

 

 ( كهازجراحي )مثال قبل از ترس شدید ناشي اضطرابكاهش دارو فقط براي ، اینـ در كودكان3

گردد استفادهاست شده خوابيبي موجب  

www.takbook.com



 
 

P a g e  10 | 56 

 

 

 

ثل ها م امیازپبنزود یرسا یادارو و  یننسبت به ا یو آلرژ  یتدر صورت داشتن حساس

یدارو اجتناب کند یناگزازپام ا زخوردن ا یالورازپام و   یازپام،کلروزپات، د یازپوکساید،کلرود  

از  یداردار بابزنان  یندر نوزاد شود. بنابر ا یمادرزاد یوبتواند باعث بروز ع یدارو م ینا   

کنند یدارو خوددار ینمصرف ا  

 ین. بنابر ابزند یبه نوزاد منتقل شود و به او آسمادر ب یرش یقدارو ممکن است از طر ینا    

دارو را مصرف کنند. ینا یدنبا یزن یردهمادران ش  

 یافتادن و امکان ا یتوضع ینتر است . در ا یدارو در افراد مسن طوالن ینبخش ا یتسل یرتاث

. یابد یم یشافزا یتصادف یها یبآس یرسا  

کامال مراقب باشند یدبا افراد، ینبعد از مصرف دارو توسط ا ابراینبن  

عد از ب ینشود . بنابرا یم یفدر صورت مصرف دارو ، عکس العمل افراد ضع یبه طور کل    

یدجتناب کنادارد  یاریبه هوش یازکه ن ییها یتفعال یرانجام سا یاو  یمصرف دارو از رانندگ  

 

دارو عبارتند از یناز مصرف ا یخطرناک ناش یعوارض جانب  

 

معمول، کاهش ترس از خطر یرخطر و غپر  رفتارهای  

و توهم یپرخاشگر ی،آشفتگ ی،فعال یشب ی،خودآزار یاو  یافسرده، تفکر خودکش خلق  

سرع ی،احساس سبک سر غش،  

توقف آن یدفع ادرار و حت کاهش  

یا یچهماه درد  

 یرقان
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مگر با تجویز ید هاي روزانه یا براي مدت بیش از سه ماه استفاده نکناز آلپرازوالم براي استرس

تواند اعتیاد ایجاد کندپزشک زیرا مصرف بیش از حد این دارو مي  

وشیاري است، هآلودگي، از رانندگي کردن و سایر کارهایي که مستلزم به دلیل امکان بروز خواب

 خودداري کنید

 

بدن  ین دارو باآلودگي بیشتر است اما به تدریج ادقت کنید که در اوایل مصرف آلپرازوالم خواب

.یابدشما سازگاري مي  
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 آمفتامین

 آمفتامین از داروهایی است که مصرف آن زمینه ساز بروز افسردگی است.

 

 یداهى سفگو  یدرنگمحرک مغزى هستند که معموالً به شکل پودرسفگروهى از مواد  هاینآمفتام

شوند.مشاهده مى چرک یدسف یااى روشن به قهوه یلمتما  

 یدگاهى سف و یدرنگگروهى از مواد محرک مغزى هستند که معموالً به شکل پودرسف هاینامفتام 

(شوندچرک)مشاهده مى یدسف یااى روشن به قهوه یلمتما  

و  یانآموزان، دانشجوحالت سرخوشى توسط دانش یجادوا یىاغلب براى بهبود کارآ هاینآمفتام

.یرندگرانندگان موردسوء مصرف قرار مى  

شود.صورت خوراکى و گاهى همراه مشروبات استفاده مىمعموالً به  

آن نسبت  ىیقراههاى مصرفى است.شکل تزر یراز سا یزن یگاربا س ینتدخ یا یقتزر کردن،یهانف

کندمى یجادا یشترىب یادانواع آن اعت یرسا به  

 آثار مصرف

 آنها شروع عالیمساعتیکبه سرعت از راه دهان جذب شده و در عرض  هاینآمفتام همه

کشدمىروز طول ۲تا  ۱ هاینشود. آثار مصرف آمفتاممى . 

 

، خونضربان قلب و فشار  یشافزاتوان بهمى هاینجمله عوارض جسمانى مصرف آمفتام از

ره کردانرژى،کاهش اشتها، تهوع و استفراغ و بى خوابى اشا یشافزا یق،خشکى دهان، تعر  

 تمرکز، یىتوانا یشاحساس سرخوشى، احساس قدرت،افزا یزجمله عوارض روانى آن ن از

استپذیرىیکنوسانات خلقى، برآشفتگى و تحر  

ع ناگهانى نحوى که با قطد؛بهشوتحمل و وابستگى مى یجادمنجر به ا هاینمداوم آمفتام مصرف

خواهد  اختالل خواب و افسردگى حاد بروز ید،شدگرسنگى پذیرى،یکهمچون تحر یمىآنها عال

دوجوددار یزوفرنىبه اسک یهمدت، امکان بروز حاالت جنون شبطوالنىکرد و در مصارف  
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یآثار مصرف مواد استنشاق  

پس از  یقهق. اثرات آنها چند درسندیمغز م جذب شده و به هایهبه سرعت از ر یاستنشاق مواد

. ماندیم یتا چند ساعت باق یقهدق ۳۰ یمصرف ظاهر شده و بسته به نوع و مقدار ماده مصرف

مواد عبارتند از ینآثار مصرف ا  

وهم و ت یحس یخطاها ی،ورغوطه یندو احساس خوشا ی)سرخوش یروان یا یرفتار ییراتتغ ـ

(یاپرخاشگرانه و تکانه یضاوت، رفتارهااختالل ق ینایی،و ب ییشنوا  

 ـ تهوع و استفراغ

صورت  یور یماده مصرف یایمعمول تنفس، بقا یرغ یبو ینی،اطراف دهان و ب یبثورات پوست ـ

ینیگلو وب یکو لباسها و تحر  

یاختالل تکلم، ضعف رفلکسها و آتاکس ـ  

(یادز یرو اغما و مرگ )در اثر مصرف مقاد استوپور  

یمواد استنشاق یرف طوالنعوارض مص ▪   

یویو کل یکبد یربرگشت ناپذ یبهایآس ـ  

یدارپا یعضالن یبآس ـ  

یگوارش یزیالتهاب و خونر ـ  

(یمغز یصرع لوب تمپورال، آتروف ی،هوش یب)کاهش ضر یعوارض مغز ـ  

(و اسپاسم برونش ینه)درد س یویو ر یعوارض قلب ـ  

در زنان باردار ینیجن یبآس ـ  
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مدت آنها یها آثار مصرف و عوارض مصرف طوالن ینآمفتام ▪  

  ین،نفر یپنورا یعصب یهابا ناقل یاز داروها هستند که از نظر ساختمان یها گروه آمفتامین

مربوطند یندوپام ین،ونفر یاپ  

 یباترکت ینمعروفند. ا یزن یمرکز یعصب یستممحرک س یا یکمقلد سمپات یو به نام داروها 

.هستند ینو مت آمفتام ین،دکستروآمفتام یدیت،فن یلشامل مت  

قرار  مورد استفاده یسرخوش یجادکاهش خواب و ا یی،بهبود کارآ یاغلب برا ینآمفتام ـ

. گیرندیم  

.کنندیاده ممواد استف یناز ا ی،طوالن یو رانندگان مسافتها یانمعموالً ورزشکاران، دانشجو  

 یفسردگموارد ا یو برخ یچاق ی،نارکولپسکودکان،  یشامل پرتحرک هاینآمفتام یمصارف طب 

.مقاوم به درمان است  

 

هاینآمفتام یعوارض مصرف طوالن  

 ـ کاهش وزن

مزمن یپوست یعاتضا ـ  

یزوفرنیااسک یرنظ یروان یدشد یماریهایاز ب یبرخ ـ  

یزوفرنیااسک یهشب یکوزبروز سا ـ  

یقلب یسکمیکاختالالت ا ـ  
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یتمسموم یمعال  

فشارخون، یدشد یشاثر افزا مغزى در خونریزى  

فشارخون، یدشدشوک ناشى از افت   

درجه حرارت بدن، یدشد یشافزا   

قلب،نظمى در ضربانبى   

  یارى،اختالل هوش 

 تشنج،

اغماء   

و مرگ   
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 سایمتدین 

ساز بروز افسردگی است. سایمتدین از داروهای زمینه  

 

 از یشگیرو درمان زخم دوازدهه، زخم معده، سوزش سر دل، پ یشگیریدر پ یمتیدینسا

 یرشحت یشب یماریهایو ب یرفالکس معده، مر یدرمان عالمت ی،فوقان یگوارش یزیهایخونر

شود یاستفاده م یکپاتولوژ  

 هشدارها

 یاد مشابه و ست لذا از مصرف آن در موارشده ا یزشما تجو یفعل یماریدرمان ب یدارو برا این

ییدنما یجداً خوددار یگرانبه د یهتوص  

 

دفع دارو  زانیکاهش م یلبه دل یوی،کل -یبا سابقه مشکالت کبد یمارانسال و ب 50 یباال افراد

 و جنون یقرار یاضطراب، ب ی،مانند توهم، افسردگ یعوارض عصب یدر معرض بروز برخ

.است یرو برگشت پذکه با قطع دار یباشندم  

نظم قلبنام یتمدر موارد نادر منجر به کاهش فشار خون و ر یمتیدینسا یدیور یعسر تزریق  

شود یم   

 

یاطاتاحت  

 

• نخواهد شد یگوترش یها یمیدارو مانع ابتال به بدخ ینبه ا یعالمت پاسخ  

 

• وجود دارد یتیحساس یشافزا یموارد نادر امکان بروز واکنش ها یبرخ در  
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• یدو با مصرف الکل اجتناب کن یگارس یدندارو از کش ینطول درمان با ا در  

 

  ینکوماستیامکان بروز ژ یندارد، بنابرا یفیضع یکآندروژ یآنت یتخاص سایمتیدین

ده اند وجود ماه تحت درمان بو یک یکه حداقل برا یمارانی( در بیان)بزرگ شدن پستان در آقا

.دارد  

 

 موارد منع مصرف

دکان و سالمندانمصرف در کو  

 

رو در دا ینمصرف ا یرسدبه نظر نم یشودنم یهسال توص 12 یردارو در کودکان ز ینمصرف ا

شود. یسالمندان باعث بروز مشکالت جد  

 یرمسغلظت  یشکاهش دفع و افرا یوی،کاهش عملکرد کل یلدر هر صورت در سالمندان به دل

.محتمل تر است یمتیدینسا  

 

 موارد منع مصرف

یرندهگ یستهایآنتاگون یرسا یادارو  یننسبت به ا یتوجود هر گونه حساس صورت در   

H2 

اد محافظ با پزشک مانند غذاها، رنگ ها و مو یگریمواد د یاو  یدینفاموت یا یتیدینران یلاز قب 

.ییدخود مشورت نما  
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ت مشور دارو با پزشک خود یندر مورد مصرف ا یویکل -یکبد یماریهایصورت ابتال به ب در

ییدنما  

 

یردهیو ش یدر باردار مصرف  

 

یاشدممنوع م یردهیدارو در دوران ش ینا مصرف  

 

یجانب عوارض  

  یزعوارض ناخواسته ن یممکن است باعث بروز بعض یدارو به موازات اثرات درمان هر

شود.  یم  

درد و سر یلاز قب یدر صورت بروز عوارض یشودنم یدهفرد د یکعوارض در  یناگر چه همه ا

 ی،وسآلوپ ی،پوست یراشها یبوست،توهم، تهوع و استفراغ،  ی،خستگ ی،خواب یب یجه،گ سر

.ییددارو ساز خود مشورت نما یابا پزشک  رومبوسیتوپنیو ت یجنس یلکاهش م  

 

، داروساز است با پزشک یدهگرد یدبرگه راهنما ق یناز آنچه در ا یرغ یصورت بروز عوارض در

یریدتماس بگ یمراکز درمان یا  

 

• ییدنما یرا دور از دسترس اطفال نگهدار دارو  
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 کلونیدین

 

 کلونیدین از داروهای زمینه ساز افسردگی است.

 

. باشدیمخون  یدهنده فشار خون در افراد با مشکل پرفشار کاهش یاز داروها یدینقرص کلون

فشار خون را کنترل کند تواندیم یادیتا حد ز یحدارو در صورت مصرف صح ینا  

یدینقرص کلون  (Clonidine) 

.شودیاستفاده م فشارخون کنترل یبرا   

 یو گرگرفتگ دردناک یقاعدگ درمان ینو همچن یگرنم از بروز حمالت یشگیریدارو در پ ینا 

 یاکتر همواد مخدر شب مصرف قطع از سندرم یناش عوارض یعسر رفع یو برا یائسگیاز  یناش

.شودیم مصرف  

ا کنترل بلکه آن ر کند،یفشار خون را درمان نم یشدارو، افزا ینکه ا یدداشته باش توجه 

.نمایدیم  

باشد یمر ضروررو مصرف دارو ممکن است تا آخر ع یناز ا   

  عوارض

 

ی،خواب آلودگ   

دهان،  یخشک   

ین،تسک  

ی،افسردگ   

یعات،احتباس ما   
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ی،کارد یبراد   

ینود،ر یدهپد   

سردرد،   

یجه،سرگ   

ی،احساس سرخوش   

شبانه، قرارییب   

  یبوست 

یجنس ییو به ندرت کاهش توانا  

یابدادامه  یدبا یدر صورت احساس بهبود یدارو حت ینمصرف ا  

 یجیممکن است کاهش تدر یرااست، ز یبه پزشک، قبل از قطع مصرف دارو ضرور مراجعه

فشار خون الزم باشد یواجهش یادیاز بروز ز یریجلوگ یمقدار مصرف برا  

 ۴ـ  ۶حداکثر  مقدارمصرف ینآخر که شودیم یهباشد، توص درمان قطع به یازن یجراح یبرا اگر

 فشارخون آورنده یینپا یقیتزر یاز داروها یجراح یو طشود  مصرف یاز جراح قبل ساعت

شود استفاده  

دارد،  یاریهوش به یازکه ن یلیو کار کردن با وسا یاز رانندگ ی،آلودگعلت احتمال بروز خواب به

شود یخوددار یدبا  

شودینم یهتوص یردهیدارو در دوران ش ینشود. مصرف ا یمادر ترشح م یردر ش کلونیدین  

 یآلودگاز کنترل فشار خون در طول شب وکاهش حالت خواب ینانبه منظور اطم شودیم وصیهت

مقدار مصرف روزانه دارو هنگام خواب مصرف شود یندر روز، آخر  

ظم به پزشک به منظور انجام معاینات مکرر و تعیین مقدار مصرف و پیشرفت درمان، به طور من

 مراجعه کنید

ر مضرات دارو در کودکان ثابت نشده است. منافع دارو در برابمصرف  یضرر یو ب یبخش اثر

.شود یدهسنج یدآن با  
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حمل و تبطور مرتب کنترل شود. مقدار مصرف بر اساس  یدبا یمارضربان قلب و فشار خون ب

گرددیم یمتنظ یمارپاسخ ب  

 انسیونتیپراز موارد اورژانس ها یفشار خون در بعض یعجهت کاهش سر توانیرا م کلونیدین

 مصرف کرد

شود یریگاندازه یمارهر روز وزن ب یدبا یعات،شروع درمان، به منظور کنترل احتباس ما در  

راد احتماالً نسبت بیماران سالمند ممکن است به دوز کمتر دارو احتیاج داشته باشند، زیرا این اف

تر هستندبه اثرات کاهش فشار خون کلونیدین حساس  

باشد یکاف یکمتر یممکن است دوزها یویکل ییبا نارسا یمارب در  
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 کوکائین

 

 کوکائین از موادی است که مصرف آن زمینه ساز بروز افسردگی است.

 

کوکا یعصاره پاک شده از برگها ین،کوکائ  

ختلف، دو شکل م یمیاییش هاییندکند. فرآ یرشد م یجنوب یکایدر منطقه آند آمر یاهگ یناست. ا 

کنند یم یدرا تول ینکوکائ یاصل  

ود. ش یشود و در آب حل م یشناخته م” بلو“ یا” کک“معموال تحت عنوان  ینکوکائ پودر

کنند. یقتزر یاپودر شده را استنشاق و  ینتوانند کوکائ یمصرف کنندگان م  

 یک یود طش یشناخته م” راک“ ای” کراک“افراد تحت عنوان  ینکراک که معموال در ب ینکوکائ 

ند استنشاق توا یآورد که م یدر م ”یبیسفر“آن را به شکل  هشود ک یساخته م یمیاییش یندفرا

 شود

را امتحان کرده اند. ینمتحده کوکائ یاالتدرصد از بزرگساالن ا ۱۴ حدود  

استفاده کرده است. ینبزرگسال در سال گذشته از کوکائ ۴۰بزرگسال از  یک   

ز آنها در درصد ا ۸هستند که  ینمصرف کنندگان کوکائ ینساله بزرگتر ۲۵تا  ۱۸مردان جوان  

ماه گذشته از آن استفاده کرده اند ۱۲  

. یشودم یمنته یفور یباماده مخدر به اثرات تقر ینا یقتزر یا یدنکش  

ر هر کدام از عمل کند. د یعسر یباتقر ینشود کوکائ یباعث م ینیب یبافت ها یقاز طر یعجذب سر

.رود یشود و به مغز م یخون م یانمصرف آن، به سرعت وارد جر یروش ها  
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صاب از آنها که اع – یعصب یانتقال دهنده ها – یمیاییش یها یامماده مخدر در مغز، در پ این

کند. یم یجادکنند، تداخل ا یاستفاده م یکدیگرارتباط با  یبرا  

 یعصب یهنده هاانتقال د یگرو د یندوپام ین،سروتون ین،نفر یمانع جذب دوباره نوراپ ین،کوکائ 

.یشودها م  

یشودم یسرخوش یااعصاب موجب احساس نشاط و  ینب لحاص یمیاییتجمع ش   

ندکن یم یفتوص یرز یرا به صورت ها یماده مخدر اغلب احساس خوش ینمصرف کنندگان ا  

 

یاری،و هوش یانرژ یشاحساس افزا      

یعاده باال و احساس برترفوق ال یهروح      

 

یلاز قب دهند یرا عالوه بر موارد باال نشان م یگریافراد احساسات د یبرخ یگر،د یسو از  

یریپذ یکتحر      

یاپارانو      

یقراریب      

 اضطراب    

بر قلب ینعوارض کوکائ  

 ینع در شود یضربان قلب و فشار خون م یشموجب افزا ینقلب بد است. کوکائ یبرا کوکائین،

.یکندرسانند، را تنگ م یکه خون به قلب م ییها یانحال شر  

جب حمله مو یتواندخون به خود عضله قلب است، که م یانتنگ شدن، تداخل در جر ینا یجهنت 

قلب، شود. یماریدر جوانان بدون ب یحت ی،قلب  
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ها  یتمر ینند )اک یجادرا ا یعیطب یرکشنده و غ یرطبیعیقلب غ یها یتمتواند ر یماده مخدر م ینا 

(یشوندم یدهها نام یتمیآر  

 

بر مغز ینکوکائ عوارض  

 

سئله م ینشود. ا یمغز را منقبض کند و موجب سکته مغز یخون یتواند رگ ها یم کوکائین،  

. یفتداتفاق ب یسکته مغز یبرا یگردر جوانان بدون عوامل خطر د یتواند حت یم  

 یزونت آمخش یا یبو غر یبد منجر به رفتار عجتوان یشود و م یماده مخدر باعث تشنج م ینا

 شود

 

یتنفس یستمها و س یهبر ر ینکوکائ عوارض  

 

سوراخ در  تواند باعث یزند. استفاده منظم از آن م یم یبها آس ینوسو س ینیبه ب کوکائین،

 یدائم یبآس افراد باعث یکند و در بعض یم یکها را تحر یهکراک، ر ینکوکائ یدنشود. کش ینیب

شود یم هیر  

 

بر دستگاه گوارش ینکوکائ عوارض  

 

از  یاشن ی. گرسنگیکندکنند، را تنگ م یم ینکه خون روده ها را تام یعروق خون کوکائین،

شود یروده م یاسوراخ شدن معده  یحت یازخم،  یجادباعث ا یژنکمبود اکس  
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ها یهبر کل ینکوکائ عوارض  

 

به نام  یندیفرا یقاز طر یهکل یینارسا یدشدو  یناگهان یتواند موجب ناراحت یم کوکائین

 یباند باعث آستو یم ینشود. در افراد مبتال به فشار خون باال، مصرف منظم کوکائ یولیزرابدوم

.از فشار خون باال شود یها، ناش یهکل  

 

هستند یرشامل موارد ز ینعالئم ترک کوکائ  

 

و اضطراب یافسردگ      

یخستگ      

در تمرکز یدشوار      

در احساس لذت یناتوان      

ینبه کوکائ یلم یشافزا      

.سرد شدن و لرز هستند ی،از جمله درد، ناراحت یعالئم جسمان      
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 استروئیدها

 استروئیدها از داروهای زمینه ساز بروز افسردگی است.

 

 یشا افزاتستوسترون ر یعنیهستند که هورمون مردانه  یلآ یباتاز ترک یگروه یدها،استروئ

. دهندیم  

.شوندیاستفاده م یورزش هاییتدر فعال یدهاسال است که استروئ ۵۰از  یشب  

متوجه  یدئهستند. از آنجا که مصرف کنندگان استرو یتستوسترون مصنوع یدها،اساسا استروئ 

 یداستروئ د،یابندست  یشترب یعضالن یبه تودهکه  کندیدارو به آنها کمک م ینشدند که چطور ا

.شد یلبدنسازان تبد یاندر م یجزء اصل یکبه   

 

 یشافزا را یو مردانگ کندیکمک م یزن ینو سنتز پروتئ یورزش ییکارا یشبه افزا استروئید

.دهدیم  

ده منوع شم یورزش یدادهایاست، و استفاده از آن در اکثر رو یزبحث برانگ یاردارو بس ینا 

 است. 

که  یستن یآنقدر کاف هایمتحر یناما ا شوند،یمنع م یدورزشکاران بطور کامل از مصرف استروئ

.باز دارد یدهاورزشکاران را از مصرف استروئ یهمه  

یدهااستروئ مزایای  

 

اشند. ب یدشما مف یبرا توانندیپزشک مصرف شوند، م یقتحت نظر دق یدهااستروئ هنگامیکه

.کندیفرد کمک م یبود سالمت و تندرستبه به یداستروئ  

کمک کند.  یدهتراش یبه اندام یابیو دست یخالص عضالن یتوده یشبه افزا تواندیدارو م ینا 

بخشیدیرا بهبود م کردتانکرد، و عمل یدخواه یعضله ساز یعشما نسبتا سر  
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.دهیدیرا به نصف کاهش م تانیکاوریزمان ر ینهمچن  

 

 یزن یجنس یلم یشبه افزا یدهاهستند، مصرف استروئ یجنس یلکاهش م که دچار یدر مردان 

.کندیکمک م  

 

که  یدزدرمان افراد مبتال به ا یآنها برا یدها،استروئ یخواص موثر عضله ساز یلدل به

.رودیبکار م یزرفته ن یلعضالتشان تحل  

شودیم یزهستند هم تجو یررسکه دچار بلوغ د یمردان یاغلب برا یدهااستروئ   

 

یدهااستروئ معایب  

 

است: یزبحث برانگ یلدل یکبه  ید،از استروئ استفاده  

باعث یداستروئ    

 ینها کشتآمستند هستند. اکثر  ید،شد ی! موارد پرخاشگرشودیم یدشد یاربس یاحساس پرخاشگر

. روندیاز کوره در م یلهستند که بدون دل یو بدنسازان یاحرفه یرانگ  

 ید،از مصرف استروئ یمدت ناش یطوالن یجانب یضهعار یک ید،دش یعالوه بر پرخاشگر

شودیم یدهنام یزن یضهکه انقباض ب یماریب یکوچکتر است، نوع هاییضهب  

 یانبعوارض ج یرسا ی،در مردان، نعوظ دردناک، کاهش تعداد اسپرم و نابارور ینهس رشد

داروها هستند.  ینشناخته شده ا  

بشوند، یزن یضهب یو آتروف یکبد یبآسباعث  توانندیم یدهااستروئ  
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شدن یجار یلبه دل کند،یم یدکه تستوسترون تول یاکه غده افتدیاتفاق م یزمان یماریب ینا   

 

افتدیدر بدن از کار م یمصنوع وسترونتست   

 

ممکن است منجر به مرگ شود یداز حد از استروئ یشب یاستفاده ید،در موارد شد  

پزشک  یکلعمل شده باشد و تحت دستورا یمتنظ یدبا یداستفاده از استروئاست که  یلدل ینبه هم

 انجام شود.

 یقانون ریغ یدهاشوند. بدون نسخه، استروئ یزپزشک تجو یکقانونا توسط  یدبا یدهااستروئ 

 هستند.
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 دیازپام 

 دیازپام از داروهای عامل افسردگی است.

 

  شود. یم یزاضطراب ، اختالالت خواب ، و اختالالت هراس تجو ینتسک یبرا یازپامد

 

شود یاستفاده م یاسکلت یچهبه عنوان ضد تشنج و شل کننده ماه یندارو همچن ینا  

 

ییدارو اشکال   

یعدد 100 یدر جعبه ها یگرم یلیم 10و  5و  2 یها قرص   

 

 فارماکونتیک

 

 یبستگ تزریق محل به یعضالناز راه آن شود. جذب یم جذب یخوبو به سریع یخوراک راه از

.گیرد صورت و نامنظم آهسته است دارد وممکن  

 

 به آناهد بود. اتصالخو و کامل معموال سریعآن گردد جذب دلتوئید تزریق عضله به اگر

باشد. یدرصدم 99تا  یپالسمای یهاپروتئین  

.شود یم تبدیل و اگزازپام دیازپام دزمتیل متابولیتو به شده در کبد متابولیزه   

 

 60حدود  دیازپام عمر دزمتیلنیمه که یدر حال روز است 2-1در پالسما  عمر دیازپام نیمه

.شود یمدفع کلیه دارو از طریق . متابولیتاستساعت  
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 مواردمصرف

ه صرع ، درمان اضاف یاضطراب ، سندرم قطع مصرف الکل ، اختالالت تشنج یدارو برا ینا

 یکانها، سردرد ، ت یاز حد ، اسپاسم عضالت اسکلت یش، درمان وحشت و ترس ب یوکلونیکم

شود یم یهلرزش توص یا یاراد یرغ   

 

حاد  عالئم در درمان یکمک یدارو عنوانو به یخوابی،و ب اضطراباندرم یبرا مدت کوتاه در

 التعض یها، گرفتگو مسمومیت از تب یناشو تشنجات یصرع مداوم داروها، حملهمصرف قطع

.یرودکارم( بهیبیهوش پیش یدارو عنوان)بهیاز جراح قبل مصرف ی،اسکلت  

 

 هشدار

 

 اد با اختاللدارو یا افر ینابجا مصرف با سابقه بیماران ی،ضالنعضعف ی،تنفس یـ در بیمار1  

شود با احتیاط مصرف یشخصیت  

 

شود داده دارو باید کاهش مقدار مصرف یو کلیو یکبد ی، نارسائـ در افراد مسن2  

 

گردد یخوددار مدت یطوالن ـ از مصرف3  

 

،دارو را باید مصرف قطع وز عوارضاز بر یجلوگیر یبرا مدت یطوالن مصرف ـ در صورت4

کرد قطع تدریجبه  

 

باید در  ی،مکانیکو تهویه یتنفس ضعف برگرداندن یبراالزم وسایل ی،ورید تزریق ـ در موقع5

باشد دسترس  
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، باید استککامال خطرنا دارو بایدکامال احتیاط نمود چون این یورید انفوزیون ـ در موقع6

شود انجام ویژه یهامراقبت درپخش دیازپام یورید انفوزیون  

 

یا  یکارد ی،برادفشار خون ، کاهشبروز آپنه منجر بهاست ممکن آن یورید سریع ـ تزریق7

(بکشد طولدقیقه باید یک دارو حداقل یگرممیل هر پنجشود. )تزریق یقلب ایست  

 

 شود و باید دقت و پا(انجام دست )مانند مچ کوچک یانباید دروریده دیازپام یورید ـ تزریق8

نشود تا از بروز  خارج نیز ازرگ تزریق و سوزن نشده تزریق شریانداخل نمود که

شود یجلوگیر یعروق صدمه وبندرت ورم ی،موضع ، تحریکفلبیت ی،ترومبوزورید  

 

نیست ممکن یو ورید یخوراک رفمص شود که یماستفاده یزمان ی،عضالن ـ از تزریق9  

 

 کارکرد کبد و کلیهبه دارو با توجه شود و مقادیر مصرفبا احتیاط مصرف ـ در افراد کهنسال10

.گردد تنظیم  

 

یعوارض جانب  

 ی،( فراموشدرافراد مسن خصوص)به یو آتاکس ی، گیجروز بعد ازمصرف یآلودگ خواب

، فشار خون ، افتمواردسردرد، سرگیجه یدر برخو  یغیرعاد پذیریی،تحریکوابستگ

 تغییردر میل ی،بینائ اختالل ی،جلد ، بثوراتشکمو درد در ناحیه ، کرامپبزاق ترشحاتافزایش

دارو استاین یاحتمال از عوارض و یرقان یخونادرار، اختالالت ساحتبا ی،جنس  

 

استشده داروگزارش این با تزریق ار خونفش و افتو ندرتاً آپنه درد، ترومبوفلبیت  
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ترک دارو عبارتند از یمعال  

 

به نور  یتس، تهوع ، استفراغ ، حسا یقتعر یش، افزا یشکم ی، دردها یذهن ی، افت قوا گیجی

با  یدنکرا قطع  یازپاممصرف د یدخواه یگزگز. اگر م یااحساس سوزن سوزن شدن  یاو صدا، 

یردانجام گ یجیکار تدر ینا یدشا تا یریدپزشکتان تماس بگ . 

 

زارش گبه  یازکه مشکل ساز شوند ن یممکن است مشاهده شوند اما فقط در صورت یرز عالیم

 دارند

 

و  یعلب سر، اسهال ، ضربان ق یبوستدهان ، سردرد، تهوع ،  ی، خشک ی، خواب آلودگ سرگیجه

لرزش یا ید،شد   
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 دیگوکسین 

 

 دیگوکسین از داروهای زمینه ساز بروز افسردگی است.

 

یگوکسینقرص د  (Digoxin) 

.رودیضربان قلب به شمار م یمتنظ یا براداروه ترینیمیاز قد   

 

است یگوکسینتهوع و درد شکم از عوارض مصرف قرص د یی،اشتها یب   

 

یگوکسینقرص د  (Digoxin) 

 

فوق  تمییو آر یقلب ییو در درمان نارسا رودیشمار مبه یتمیضدآر یداروها ترینیمیاز قد 

شودی( مصرف میزیدهل یبریالسیونف یژهو)به یبطن  

که  ید. توجه داشته باشباشدیم یقلب ییافراد مبتال به نارسا یقدرت عضالن یتآن، تقو یاثر کل و 

 یل اصلوجه موجب عالج مشک یچمصرف شده و به ه یماریب یمعال ینتسک ایفقط بر یگوکسیند

شودینم  

در دسترس است یو قطره خوراک یرالگز یق،در قالب قرص، تزر دیگوکسین  

 یهاوشر ینو همچن یقلب هاییماریبهتر است با انواع ب بریدیرنج م یاز مشکالت قلب اگر

.یدها آشنا شوآن یهادرمان  
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 مقدار و نحوه مصرف

ز ا یو بسته به مشکل شما پزشک معالج دوزاژ بخصوص یستبدون نسخه ن یدارو یگوکسیند

.کندیم یزدارو را تجو  

 یمعده خال یارا با غذا  یگوکسیند توانیدی. مشودیم یزبار تجو یک یمعموالً روز یگوكسیند 

.یدکن یلم  

 

( استفاده خطرناک یتمیآر ی)نوع یبطن یبریالسیوندچار ف یماراندر ب یدنبا یگوکسین: دتوجه

 شود

 

كار را بلد  ین. اگر ایدبشمار یقهدق یکنبضتان را به  یگوكسین،از مصرف د یش: هر روز پتوجه

كمتر  یا یقهدق 06. اگر نبضتان یاموزدشما ب یآن را برا یدهپرستار بخوا یاپزشک  یکاز  یستیدن

یدآن روز، با پزشكتان مشورت كن یاز مصرف دارو یشبود، پ  

 

با  یتاز مسموم یانشانه تواندیکمتر م یا یقهضربان در دق ۶۰سرعت ضربان قلب     

یدرا چک کن یباشد لذا بالفاصله مصرف دارو را متوقف و سطح سرم یگوکسیند  

 

سمت  یقلب ییدر نارسا یژهبه و یقلب ییبه نارسا یاندر مبتال یممکن است جذب گوارش    

یابدراست کاهش   

 

 هاییتمیسبب آر کندیم یافتدر یگوکسینکه د یماریدر ب تواندیم یمکلس یعسر یدیور یقتزر    

 خطرناک شود
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وندش یمروزانه تقس یسال دوزها۰۱و کودکان کوچکتر از  یرخواراندر ش شودیم یهتوص      

 

 یعوقا ینون ااستفراغ و اسهال را اطالع دهد. چ ید،تا وقوع تهوع شد یدکن یهتوص یماربه ب    

.مستعدتر سازد یترا به بروز مسموم یمارب تواندیم  
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 متوکلوپرامید

 

 متوکلوپرامید از داروهای زمینه ساز بروز افسردگی است.

ضدسرطان(،  یوهابردن تهوع و استفراغ )مثال به دنبال درمان با دار یناز ب یبرا یدمتوکلوپرام

 یماستفاده  یمعده به مر یاتمعده، سوزش سر دل و برگشت محتو ینیسنگ یا یاحساس پر

 شود.

( و یابتید یمارانبمعده )مثل فلج معده در  یهدر تخل یردچار تاخ یماراندارو در ب ینبه عالوه ا 

رود. یرمان سکسکه بکار مدر د یزن  

شود یم یدتول یقیبه صورت قرص، قطره و شکل تزر یدمتوکلوپرام   

 

ساعت  6ا ت 4که در صورت لزوم هر  یجراح یاندر پا یگرم عضالن یلیم 20تا  10بزرگساالن:

شود یتکرار م  

:یهکل ییدوز در نارسا تنظیم  

 

کمتر از ینینکرات یرانسچنانچه کل  

 ml/min 40 

باشد و در صورت تحمل ی% دوزاژ معمول دارو م50وز شروع دارو باشد، د   

شود یم یمدوز دارو تنظ   
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یدمصرف متوکلوپرام طریقه  

  

د.شو یم یزمنظم تجو یبار در شبانه روز و در فواصل زمان 4تا  3دارو  یخوراک شکل  

کند. یزتجو از دارو را یشما، پزشک ممکن است مقدار متفاوت یماریهرچند بر اساس نوع ب   

زشک خودمطابق دستور پ یقاو آن را دق یدبسته دارو را به دقت مطالعه کن یدستورات رو   

.یدکن یزدوز دارو جدا پره انهخودسر ییرمصرف و از تغ   

 

  .یردگ یو ضد تهوع مورد استفاده قرار م ینتیکاثرات پروک یلبه دل یدمتوکلوپرام

فرا و صبر ترشح معده،  ینکهگوارش است بدون ادستگاه  یفوقان یدارو محرک قسمت ها ینا

 پانکراس موثر باشد

 

یکاسیونمصرف برحسب اند  

  

یمعده به مر ریفالکس  

یدرمان یمیاز ش یاستفراغ ناش درمان  

یابتید گاستروپارزی  

بعد از عمل یاز استفراغ ها جلوگیری  

روده کوچک یونانتوباس تسهیل  

یمعده در پرتودرمان یهبه تخل کمک  

فت ا یگرن،م یردهی،ش یدر القا ین،:در سکسکه مقاوم همراه باکلرپروماز یجانب مصارف

یمر یساز وار یزیفشارخون، متوقف کردن خون ر یتیوضف  
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 متیل دوپا 

 متیل دوپا از داروهای زمینه ساز یروز افسردگی است

  

آورنده فشارخون است. یینپا یداروها یناز معروفتر یکیدوپا،  یلمت  

کنند. یانواع فشارخون باال مصرف م یدارو را برا ینا   

( یورتیکمدر )د یککاسته شود معموالً  یعاتاز احتباس مادوپا بهتر اثر کند و  یلآنکه مت یبرا 

گردد.  یم یزبا آن تجو  

 یینپا یبرا غالباً  یزبتا ن یرندهگ یو مسددها یدراالزینه یلضدفشارخون از قب یداروها یگرد

.آوردن فشارخون به نحو موثرتر موجودند  

 

ر بحران د ینشود. همچن یمدر مصرف م یفشار خون همراه داروها یادیدوپا در درمان ز یلتم

رود یبکار م یزنباشد، ن یازمورد ن یکه درمان فور یفشار خون، زمان یادیز  

  

 

 فراموش کردن نوبت دارو

  

وبت ن یکاست فعالً  یگرساعت د 2 ی. اگر اگر نوبت بعدیدآن را مصرف کن یادآوریبمحض 

یدصرفنظر کن یمصرف و از نوبت بعد  
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 متوقف کردن دارو

  

ند. اگر ک یشما کم م ی. پزشک از مقدار دارویدرا قطع نکن یتانمشورت با پزشک دارو بدون

. ممکن است فشارخون باال برودیددوپا را ناگهان قطع کن یلمت  

  

یمقدار اضاف مصرف  

  

یدهدتپش قلب کند. به پزشک خبر  یا یخواب الودگ یجادممکن است ا یمقدار اضاف مصرف  

  

 استفاده بلند مدت

  

یایدب یشکبد و خون به ندرت ممکن است پ یها حتینارا  

خون و ادرار معموالً الزم است آزمایشات  

 

رمان دبه  یمکه تصم ی) صرف نظر از نوع آن( ، زمان یباردار یدر مواجهه با فشارخون ط

مادر و  یورعوارض را بر  ینکه کمتر یمرا انتخاب کن ییدارو یدبا یشههم یریم،گ یم ییدارو

.انتخاب هاست ینبهتر یناز ا یکی” دوپا  یلمت” باشد و  داشته ینجن  

  

د. شو یداروها مصرف م یرهمراه سا یا ییدوپا در درمان فشارخون باال به تنها متیل  

رود و به  یبه کار م یز( ن یدر درمان فشار خون باال در زنان حامله ) پره اکالمپس ینهمچن

 یط قرص در 8 یعنیگرم  2تا حداکثر دوز وجود دارد که  یگرم یلیم 250 یصورت قرص ها

مصرف شود یتواندم نقسمساعت و به صورت م 24  
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است که از  ”دوپا یلمت” ثابت شده ، ینجن یآن برا ”یخطر یب“که  ییضد فشار خون باال داروی

گرفته است. یمورد استفاده قرار م یحاملگ یط یشسالها پ  

که  یدککو 195 یندر ب یبار یانز یتکامل امدیپ یچه یگیری،سال پ 5/7 یمطالعه ط یکدر  

.نشد رویتکرده بودند،  یافتدوپا در یلمادران آنها مت  

 

رمان دبه  یمکه تصم ی) صرف نظر از نوع آن( ، زمان یباردار یدر مواجهه با فشارخون ط

مادر و  یورعوارض را بر  ینکه کمتر یمرا انتخاب کن ییدارو یدبا یشههم یریم،گ یم ییدارو

انتخاب هاست ینبهتر یناز ا یکی” دوپا  یلمت” داشته باشد و  یننج  

  

در  یند. همچنشو یداروها مصرف م یرهمراه سا یا ییدوپا در درمان فشارخون باال به تنها متیل

صورت قرص  رود و به یبه کار م یز( ن یدرمان فشار خون باال در زنان حامله ) پره اکالمپس

عت و به سا 24 یقرص در ط 8 یعنیگرم  2ارد که تا حداکثر دوز وجود د یگرم یلیم 250 یها

مصرف شود یتواندم نقسمصورت م  

  

است که از  ”دوپا یلمت” ثابت شده ، ینجن یآن برا ”یخطر یب“که  ییضد فشار خون باال داروی

گرفته است. یمورد استفاده قرار م یحاملگ یط یشسالها پ  

که  یدککو 195 یندر ب یبار یانز یتکامل یامدپ یچه یگیری،سال پ 5/7 یمطالعه ط یکدر  

نشد رویتکرده بودند،  یافتدوپا در یلمادران آنها مت  
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یهنکات قابل توص  

یابدادامه  یدبا یدر صورت احساس بهبود یدارو حت ینمصرف ا  

. یدنما یکند، بلکه آن را کنترل م یفشارخون را درمان نم یشدارو افزا ینا  

باشد یآن ممکن است تا آخر عمرضرورمصرف  ینرواز ا  

 یدابه نسخه ندارند، ب یازکه ن یکمقلد سمپات یداروها بخصوص داروها یراز مصرف سا

شود یخوددار  

است یدر صورت بروز تب ، مراجعه به پزشک ضرور   

 یدف دارو بادرمقدار مصر یشدوپا، هر گونه افزا یلمت یبخش ینبه حداقل رساندن اثر تسک یبرا

یردت عصرانجام گدر نوب  
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 پروپرانولل

 پروپرانولول از داروهایی است که زمینه ساز بروز افسردگی است.

 یدردهااز سر یشگیریپ ی،درد قلب ینچون تسک یگری،گوناگون د هاییماریب یپروپرانول برا

.شودیم یزتپش تجو نظمییو درمان ب یگرنیم  

 یایند فوبمان یروح یزو ن یمانند لرزش اساس یزیکیاز اختالالت ف یپروپرانولول در تعداد 

اختالل اض ی،اجتماع  

پس از سانحه استرساختالل  یژهوطراب و اختالل هراس به  (PTSD) 

کاربرد دارد یزن   

جنگ و  از پاسخ یاضطراب باال رفتن ضربان قلب است که به عنوان بخش یاصل یماز عال یکی

 تریعپمپاژ سر و یکار قلب یشرا به منظور افزا ینمواقع خطر، بدن آدرنال . دررودیبشمار م یزگر

 شودیماضطراب، باعث  یموارد مصرف پروپرانول برا ین. در اکندیم یدتول یژنخون و اکس

یمکن یضعف و سست حساسکمتر ا  

  

کار  یعدر صورت سر کندیم یزده و عصبانکه ما را وحشت یرسانخون یشعضالت با افزا تقویت

درمان  یبرا مهم پروپرانول است که از آن یدهدو فا ینا یل. به دلافتدینکردن قلب اتفاق نم

شودیاضطراب استفاده م  

  

 کنترل فشار خون

تا فشار خون در  دهدیقرص پروپرانولول اجازه م باشید،یفشار خون باال م یشما دارا اگر

مک ک( یتمیقلب )آر یعسر یعیطب یرغ یتمراز  یشگیریو به پ یابدکاهش  تانیخون یهارگ

.کندیم  
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  یا ۱۰ . قرص پرانولگرددیم یزتجو یگرناز م یریکمک به جلوگ یبتابالکر معموال برا ینا

اند و نامناسب بوده، کرده یافتدر یگرنم یبرا یگرید یهاکه درمان یافراد یبرا تواندیم ۲۰

واقع شود یدمف  

  

استفاده از قرص پروپرانولول یجانب عوارض  

 از حد، یشب یمعده، خستگ یناراحت ی،خواب یسر، مشکالت خواب و ب یو سبک سرگیجیه

 استفراغ، جوش، اسهال

  

: یریدگفورا با پزشک معالج تماس ب یدرا داشت یرز یمعال یناگر در هنگام مصرف قرص ا 

 یرغ یش، افزادست یاتورم پا و ینه،معمول، درد قفسه س یرغ یزیاختالل در تنفس، گلودرد، خونر

وزن و ضربان قلب کند و نامنظم یعیطب  
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