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 مقدمه

 

دارند را آرام  یهوش یب یاو  یحال یب ی،خواب آلودگ ینرا که اثر رخوت آور و همچن ییدارو ها یبطور کل

نامند.  یبخش م  

درمان  یمتفاوت برا یاز استفاده ها یرند؛گ یمورد استفاده قرار م یمختلف یآرام بخش به منظور ها یدارو ها

در  ی؛جراح یدر عمل ها یهوش یب یاو  یجسم یها یریمادرد ب ینگرفته تا تسک یروان یها یماریباسترس و 

.ید. در ادامه با دکتر سالم همراه باشیمرا دار یدیور یآرام بخش ها یناز مهم تر یبرخ یمطلب قصد معرف ینا  

 

 ینشوند؛ ا یم یزتوسط پزشک معالج تجو یمارب یازدارند که با توجه به ن یآرام بخش انواع متفاوت یها دارو

 ینا یرباال تاث یدارد و در دز ها یکم اثر کوتاه مدت و کمتر یوجود دارند که دز ها یمختلف یدارو ها در دز ها

است. یشتردارو ها ب  

مرگ وجود دارد.  ینباال خطر بروز کما و همچن ینادرست از دز ها هتوجه داشت که در صورت استفاد یداما با 

.یدآ یآنها به شمار م یدارو ها از عوارض جد یندر اثر مصرف ا یادبروز اعت ینمچنه  

القاء بودند. محلول درست کرده  یمورد استفاده برا یداروها یعترین( شایتالو متوهگز یوپنتالها) ت یتوراتاربب

 یشو طول عمر دارو افزا یدهها گرد یاز رشد باکترشود مانع  یبوده که باعث م10یاییقل یتالو متوهگز یوپنتالت

.کند یم یداپ  
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 فارماکوکنیتیک

 

ادرار دفع یقاز طر یشانها یتو متابول یرندگ یقرار م یکبد یسم(تحت متابولیتالها)بجز فنوبارب باربیتورات  

شوند یم    

 

دارد یعمر کوتاهتر یمهن ینشده و بنابرا یزهمتابول یوپنتالت یعترازسر متوهگزیتال  

 فارماکودینامیک

 

 یکیتحر یها یتمهار هدا یزو ن یمهار یعصب یواسطه ها یدتشد یقها احتماال از طر یتوراتاثر بارب مکانیسم

.است  

 

لورازپام اشاره نمود -یدازوالمم -یازپامتوان به د یمبنزودیازپین ها ازجمله   

 فارماکوکنیتیک

داشته به سرعت وارد یدر چرب ییباال یتداروها حالل این   

CNS 

.یردگ یداروها در کبد صورت م ینا یسماست. متابول یعشوند و اثر آنها سر یم   
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 فارماکودینامیک

 

یها یرندهگ یقها از طر بنزودیازپین  

 GABA 

 یها یرندهها را گ یرندهگ ینموضوع در گذشته نام ا ینهم یلگردند. به دل یم یریپذ یکث تحرعاثر کرده با 

گذاشته بودند یازپینیبنزود  
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 آلپرازوالم

از داروهای آرامبخش پرمصرف است.آلپرازوالم   

 

گذارد یم یردر مغز تاث یمیاییمواد ش یناست. ا یازپینبنزود یکآلپرازوالم   

ایجاد میکنند.وآرامش   

 

.شود یماستفاده  یاز افسردگ ی، اختالالت هراس و اضطراب ناش یدرمان اختالالت اضطراب یبرا آلپرازوالم  

 

عالئم بروز  یا یمادرزاد یصتواند موجب بروز نقا یدارو م ین. ایداز الپرازوالم استفاده نکن ید،اگر حامله باش

.در نوزاد شود یماریب  

 

.مرگ شود یاسوء مصرف  یاد،عث اعتتواند با یم کند. سوءاستفاده یجادممکن است عادت ا الپرازوالم  

 

دارو ممکن  یندهد. ا یشتواند اثرات الکل را افزا یدارو م ین. ایدمصرف الپرازوالم، الکل مصرف نکن هنگام

شده استفاده شود. یزآن تجو یکه برا یتوسط فرد یدکند و تنها با یجاداست عادت ا  

www.takbook.com



 

 7 دانشنامه داروهای آرام بخش  پرمصرف

 

 

 

دارو  ینهنگام استفاده از ا برساند. یبآسکودک  یکمادر منتقل شود و ممکن است به  یرتواند به ش یآلپرازوالم م

د.شیر بدهی یدنبا  

 

ها را  یازپینمسن که بنزود یماراندر ب تصادفشود.  یم یشترآرام بخش الپرازوالم در افراد مسن ب اثرات

هستند. یجکنند، را یمصرف م  

.شود یسال دارند استفاده نم 18که کمتر از  یافراد یبرا آلپرازوالم  

شده است.  یزهمانطور که توسط پزشک شما تجو یقاالپرازوالم دق مصرف  

. یداستفاده نکن یزتر از تجو یطوالن یا دیاز یردارو در مقاد ینهرگز از ا  

 

که سابقه سوء  یافراد یژهبه و یگر،فرد د یکدارو را با  ینکند. هرگز ا یجادممکن است عادت ا الپرازوالم

. یددارند، به اشتراک نگذار یاداعت یامصرف مواد   

 

دارد یندعالئم ترک ناخوشا یناگهان به صورت کردن استفاده از الپرازوالم متوقف  

یدمداوم داشته باش یپزشک یشهایبه آزما یازممکن است ن ید،دارو درازمدت استفاده کن یناز ا اگر  
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 آموباربیتال

از داروهای آرام بخش پرمصرف است.آموباربیتال   

 

 

 Amytal Sodium یا l یتالآموبارب

شود یم یزو اضطراب تجو یخوابیدرمان ب یو اغلب برا استتوراتها  یبارب یاز خانواده داروها یبخش   

  یپنوتیزمو ه یآرام ساز ی،شود و منجر به خواب آلودگ یعملکرد مغز م ییرو تغ یحرکت یتباعث کاهش فعال

 یادارو را مصرف کرده و  یناز ا یباالتر یافتد که دوزها یاتفاق م یزمان یبوآربیتالآم یزشود. عالئم تجو یم

دیالکل مصرف کرده ایا  یافسردگ یربا سا یبآن را در ترک  

 

مواد  ینکه از ا یمانند آموباربیتال خطر ابتال به عالئم تجویز را افزایش میدهد. معتاداناعتیاد به باربیتوراتها 

از عوارض  یاریبس یزن یجهکنند اما در نت یرا احساس م یکنند حس آرامش و رفاه افراط یمخدر استفاده م

کنند.  یخطرناک را تجربه م یجانب  

تواند شامل  می ینا  

 اختالل در قضاوت،

ی،تنفس اختالل   

تب،   

یین،فشار خون پا   

ی،درگمرس   

باشد یو خستگ یآرام ساز   
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شود. یاداره م یبهداشت یخصص مراقبت هامت یکتوسط  یقتزر یقاز طر یتالآموبارب ی،پزشک یطدر مح  

 یرسا یاپزشک  یکاز  یمیتحت نظارت مستق ینکهمصرف شود، مگر ا یگریهر نوع د یاخودمختار  یدهرگز نبا 

باشد.  یطواجد شرا یمتخصصان پزشک  

است، اما مصرف مواد  یافتهکاهش  یراخ یدر سال ها یتالوباربمانند آم یپزشک یها یتوراتاستفاده از بارب

است. یافته یشدهه گذشته افزا یط ییدارو یراهداف غ یمخدر برا  

و  ینکننده داروها مانند متامفتام یکمقابله با عالئم تحر یبرا یتالآموبارب ییتوانا یلدر درجه اول به دل ینا 

است . ینکوکائ  

 یرادهد، ز یم یشاز حد خود را افزا یشب تجویز یمخطر ابتال به عال ید،کن یم یزرا تجو یتالکه آموبارب یهنگام 

شما را مختل کند. شما ممکن است احساس  وتتواند قضا یبا الکل است که م یتباال مشابه موارد مسموم یجنتا

داشته باشیدفعال بودن، یرغ ی،خواب آلودگ  

 

تواند باعث  یم یتالباال، آموبارب یدر دوزها  

ی،سردرگم  

  یقرار یب 

شود.  یاختالل در عملکرد حرکت   

ما بروز کندند کتوا یشما موباربیتال از حد آم یشباال به علت عالئم ب یدر دوزها  
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 ین. به همتتواند باعث مرگ شود، اغلب کوچک اس یکه م یزیکما و آن چ یجادا یمقدار الزم برا ینتفاوت ب

 بیتال،وبارشوند. عالوه بر سطح خطر مرتبط با آم ینم یزها اغلب توسط پزشکان تجو یتوراتاست که بارب یلدل

  آور است. یاداعت یاربس

کند که یجادرا ا بیتالوباربه آم یکشد، ممکن است مغز شما وابستگ یماه طول م یکاز  یشکه ب یهنگام  

.شود یادتواند منجر به اعت یم   

یزعالئم تجو  

  تواند در شدت متفاوت باشد یم

 تنفس کند    

 تنفس دشوار    

یجیگ      

 لکنت زبان    

یخواب آلودگ      

یخستگ      

یمرکز یعصب یستمس یافسردگ      

 تنفس نامنظم    

ادرار یکاهش خروج      
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 ضربان قلب نامنظم    

 فشار خون    

ماک      

ه شدنشوک      

یپوترمیه     
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 کلردیازوپوکساید

ساید از داروهای آرامبخش پر مصرف است.دیازوپوککلر   

 

 

است.  یازپینبنزود از خانوادهدارو ینا  

بد منجر شده است. یاربس یهمراه با مواد مخدر به عوارض جانب یازپینبنزود یرودا یکاستفاده از   

که اتفاق افتاده است شامل تنفس و مرگ است.  یعوارض جانب   

استفاده  درددرمان  یاست . مواد مخدر برا ینکوردون و مورف ید، اکس ینمواد مخدر شامل مواد مخدر مانند کدئ

شود یان سرفه استفاده مدرم یاز آنها برا یشود و بعض یم  

همراه باشدمخدر یدارو یکبا  یداپوکسزویامصرف کلرد اگر  

.یدبه موقع به پزشک مراجعه کن ید،داشته باش یجهسرگ یاخواب آلود  یلیاگر احساس خ   

 

شود یدرمان اضطراب استفاده م یبرا ینا       

شود یکاهش اضطراب قبل از عمل استفاده م یبرا ینا       

به شما داده شود یگرید یلممکن است به دال      

 

از موارد کاربرد این دارو است. در بزرگساالن صرع  
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ید،روشن داشته باش یناییب یاو  یاریهش نیازمند که یگراقدامات د یا یفو انجام وظا یاجتناب از رانندگ  

شود یشما م یتکه باعث کاهش فعال یعیو محصوالت طب یگرد یداروها یااز الکل  اجتناب  

داشته  یشتریب یعوارض جانب یدتوان ی. شما میداستفاده کن یدازپوکسیااز کلرد ید،هست یشترب یاساله  65شما  اگر

یدباش  

یدسال نده 6سن  یردک زرا به کو دکلردیازوپوکسای  

 

جانبی مصرف کلردیازوپوکسایدعوارض   

 

یاضطراب و افسردگ یشبودن، افزا ی، عصب ی(، افکار خودکش یکم ) افسردگ یعالئم خلق  

در تعادل تغییر  

یجیگ احساس  

ضعف ای یخستگ احساس  

زرد چشم یازرد  پوست  

 سرگیجه

یناییدر ب تغییر  
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 کلونازپام 

صرف است.از داروهای آرام بخش پر مکلونازپام   

 

 

گذارد که ممکن است نا متعادل باشد. یم یردر مغز تاث یمیاییمواد ش یناست . ا یازپینکلونازپام بنزود  

تشنج است ضد یدارو یک ینکلونازپام همچن   

یردگ یدر بزرگساالن و کودکان مورد استفاده قرار م از اختالالت تشنج  یدرمان برخ یبرا کلونازپام  

.شود ی( در بزرگساالن استفاده میادرمان اختالل هراس )از جمله آگورافوب یبرا ینهمچن کلونازپام  

منع مصرف کلونازپامموارد   

دار؛ یهگلوکوم زاو      

  یدشد یکبد یماریب    

(، الپرازوالمیم)وال یازپاممانند د یازپین،به هر بنزود یکسابقه واکنش آلرژ یک    

 

کبد؛ یماریب ای یهکلبیماری       

شود(؛ یم یعصب یستمس یاپوست  یعالئم بر رو یجادکه باعث ا یکیژنت یمی)اختالل آنز یریپورف      

 آسم،    

یزم،آمف   

یمزمن انسداد یویاختالل ر یت،برونش   

www.takbook.com



 

 19 دانشنامه داروهای آرام بخش  پرمصرف

 

 

 

.تواند رخ دهد یخطرناک م یالکل. عوارض جانب یدناجتناب از نوش  
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 فلورازپام 

ای آرام بخش پر مصرف است.از داروهفلورازپام   

 

بد  یاربس یهمراه با مواد مخدر به عوارض جانب یازپینبنزود یدارو یکاست. استفاده از  یازپیندارو بنزود ینا

 منجر شده است.

تنفس و مرگ است. مشکل که اتفاق افتاده است شامل  یعوارض جانب   

است .  ینکوردون و مورف ید، اکس ینمواد مخدر شامل مواد مخدر مانند کدئ  

 

پس از مصرف فلورازپام نیازمند هوشیاری است  که یگریاقدامات د یا یفو انجام وظا یاجتناب از رانندگ  

 

مات تا اقدا یاکارها  ین. اجتناب از ایدکن یبعد از مصرف فلورازپام، ممکن است روز بعد احساس خواب آلودگ

.یدباش یدارکه کامال ب یزمان  

مصرف الکل همراه فلورازپام خود داری کنید.از   

داشته  یشتریب یعوارض جانب یدتوان ی. شما میدبا توجه به فلورازپام استفاده کن ید،دار یشترب یاسال  65شما  اگر

.یدباش  

باردار و شیرده نباید ار فلورازپام استفاده کنند.زنان   
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جانبی در مصرف فلورازپامعوارض   

 

(که وجود ندارد یزهاییچ یدنشن یا یدن)د یانهاهذ  

از دست دادن یاحافظه  مشکالت  

بد است یاربس سرگیجه  

در تعادل تغییر  

یجیگ احساس  

ضعف یا یخستگ احساس  

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 23 دانشنامه داروهای آرام بخش  پرمصرف

 

 

 

 

 

Reference 

 

1. Cherlene SM, Pedirck RN. Obsessive-compulsive. National Center of Continuing 

Education, 2003, 

from URL http:// www. google.com. 

2. Macini F, Gragnani A, Orazi F, Pietrangeli MG. Obsessions and compulsion s: 

normative data on 

the Padua Inventory from an Italian non-clinical adolescent sample. Behaviour 

research and therapy, 

1999, 37 (10): 919-925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 24 دانشنامه داروهای آرام بخش  پرمصرف

 

 

 

 لورازپام 

از داروهای آرام بخش پر مصرف است.لورازپام   

 

 

گذارد که ممکن  یم یردر مغز تاث یمیاییمواد ش یناست . ا یازپینبنزود یاز داروها یلورازپام متعلق به گروه

.اضطراب ناسازگار باشد یاست در افراد دارا  

.شود یاستفاده م یدرمان اختالالت اضطراب یبرا لورازپام  

ید،هست یگراو یاستنیم یادار  یهاگر شما دچار گلوکوم زاو ید،از لورازپام استفاده کن یدشما نبا  

یددار یتمشابه حساس یداروها یا یوموالاگر به  یا   

عالئم بروز  یا یمادرزاد یصتواند موجب بروز نقا یدارو م ین. ایداز لورازپام استفاده نکن یصورت حاملگ در

.در نوزاد شود یماریب  

 

 یددارو نبا ینبرساند. هنگام استفاده از ا یبآسکودک  مادر منتقل شود و ممکن است به یرتواند به ش یام ملورازپ

 شیر بدهید.

 

که سابقه سوء  یافراد یژهبه و یگر،فرد د یکدارو را با  ینکند. هرگز ا یجادلورازپام ممکن است عادت ا

.یددارند، به اشتراک نگذار یاداعت یامصرف مواد   
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لورازپام یعوارض جانب  

گلو یادشوار تنفس تورم چهره، لبها، زبان   

ید؛شد یخواب آلودگ      

صدمه زدن به خودتان؛ یا یافکار خودکش      

رفتار؛ یادر حالت  یرعادیغ ییراتتغ      

تجاوز، توهم ی،سردرگم      

واب مشکالت خ      

یجان؛ه یا یناگهان یاحساس ناگهان      

مشکل یدنپلک ها، بلع ی،ضعف عضالن     
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 مپروبامات 

از داروهای آرام بخش پر مصرف است.مپروبامات   

 

 

داریدبه مپروبامات،  یاگر آلرژ  

را گزارش دهید.یگرمواد د یرسا یادارو، غذا  آلرژی هر گونه ید،دار یتحساس یکی ینبه مواد مخدر مانند ا اگر  

 

آلرژیعالئم   

خارش   

نفس؛ یتنگ   

؛ یخستگ   

سرفه کردن؛   

گلو؛ یاتورم صورت، لب ها، زبان    

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 28 دانشنامه داروهای آرام بخش  پرمصرف

 

 

 

جانبیعوارض   

بدون آن؛  یابا تب و  یپوست یاخارش پوست قرمز، تورم، زردرنگ مانند راش؛ یکواکنش آلرژ یکعالئم 

تورم دهان،  یامعمول؛  یرصحبت کردن خشونت غ یا یدنگلو؛ مشکل تنفس، بلع یا ینهدر قفسه س یتنگ ی؛خستگ

گلو یاصورت، لب ها، زبان   

تشنجبروز   

 لکنت زبان

یعن قلب سرضربا یک  

یستن یقلب که عاد ضربان  

یستن یعیاحساس سوزن شدن که طب یا یحس یب سوزش،  

در تعادل تغییر  

یناییدر ب تغییر  

بد یاربس سرگیجه  
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 فنوباربیتال 

از داروهای آرام بخش پر مصرف استفنوباربیتال   

 

 

یتورتبارب یک یتالفنوبارب   

.دهد یشما را کاهش م یعصب یستممغز و س یتفعال یتلاست. فنوبارب   

آرام بخش  یکبه عنوان  ینهمچن یتالشود . فنوبارب یاز تشنج استفاده م یریجلوگ یادرمان  یبرا فنوباربیتال

.شود یکمک به آرامش در کوتاه مدت استفاده م یبرا  

که نباید فنو باربیتال مصرف شودمواردی   

 

یویاختالل انسداد مزمن ر ید،آسم شد       

(COPD) ی؛اختالالت تنفس یرسا یا  

  یریپورف یخانوادگ یا یسابقه شخص    

یدشد یکبد یماریب  

به فنوباربیتال سابقه اعتیاد       

یویکل اریمیب    

مواد مخدر یا ییغذا یآلرژ    
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یتالفنوبارب یعوارض جانب  

کم عمق؛ یا یفتنفس ضع       

بازوها(؛ یاانه در گردن، ش یژهاز بدن )به و ییدر هر جا یرمعمولدرد غ      

قرمز خون  یاختالل در سلول ها      

ی،ضعف عضالن  

اسهال ، کاهش وزن ،   

مختل ضربان قلب   

 تورم زبان، 

پا،  یاسوزش در دست  یا یحس یب  

نفس یاحساس تنگ  

و  یزبان شما، سوزش در چشم شما، درد پوست یاتب ، گلودرد ، تورم در چهره  -پوست  یدواکنش شد    

و موجب پوسته پوسته  یابد یبدن فوق گسترش م یابنفش که به خصوص در صورت  یاقرمز  یبثورات پوست

.شود یم یبردار یهشدن و ال  
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 یا یماریکه دچار ب یمارانیممکن است در افراد مسن و ب یجانه یاو  یافسردگ ی،مانند سردرگم یجانب عوارض

باشد یشترضعف هستند، ب . 

 

باشد یرممکن است شامل موارد ز جیرا یجانب عوارض : 

 

ی؛کمبود انرژ ی،خواب آلودگ      

 

احساس چرخش؛ یا یجهسرگ      

 

ی؛حالت افسردگ      

 

یجانه یاقرار  یاحساس ب       
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باربیتال سکو   

از داروها ی آرام بخش پر مصرف است.سکوباربیتال   

 

شود یآرام بخش قبل از عمل استفاده م یکبه عنوان  یا یخوابیدرمان ب یبرا  سکوباربیتال 

 

 

سکوباربیتال استفاده کنید.از یدنبا ید،دار یریپورف یا یدشد ی، مشکالت تنفس یکبد یدشد یماریاگر شما ب  

 

 

سکو باربیتال یعوارض جانب  

 

 

ی؛عاد یررفتار غ یاافکار       

 

بدتر شدن؛ یا یدجد یافسردگ      

 

توهمات؛ ی،سردرگم      

 

یا یکاضطراب ، تحر      

 

صدمه زدن به خودتان یا یافکار خودکش      

 

.شود یم یشتردر افراد مسن ب یتالآرام بخش ساکوروبر اثرات  
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