
ینعامل اختالالت حاد در جن یدانشنامه تراتوژن ها  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

ندانشنامه تراتوژن های عامل اختالالت حاد در جنی  2 

 

 

 

 

 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 سرخچه

 سیتومگالوویروس

 ویروس هرپس

 هرپس زوستر ایدز

 توکسوپالسموزیس

 لیتیوم

 الکل

 کوکائین

 آندروژن

 وارفارین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

ندانشنامه تراتوژن های عامل اختالالت حاد در جنی  3 

 

 

 

 

 مقدمه

 

گرددیم ینمنجر به نقص جن یکه در زمان باردار شودیگفته م یاتراتوژن به ماده   

 

مانند یموثر در باردار یطیاز عوامل مح رخیب   

 

ایکس( تشعشعات )مانند اشعه یمیایی،ش مواد  

 داروها،  

ها،عفونت  

  یعصب یفشارها 

هستند یشگیریموارد قابل پ ینهمه ا یبا  در نوزاد گردد که تقر یاضطراب ممکن است منجر به ناهنجار  

 

خطرناک یها یاز حاملگ یریجلوگ یبرا توجه   

 

باردار شود یدقرار گرفت تا قطع کامل تماس با آنها نبا یطیعوامل مح یندر معرض ا یانمخ اگر  

 

کند یزکامل از باردار شدن پره یمبتال شد تا قبل از بهبود یروسیو یا یکروبیم یماریب یکمادر به  اگر  

 

 یدشد یصه نقااثرات سوء داشته و منجر ب ینجن یها تراتوژن ها در اندام یاعوامل خطرزا  ینترمهم

از گردندعبارتندیم یمادرزاد  

 

 

 

 

www.takbook.com



 

ندانشنامه تراتوژن های عامل اختالالت حاد در جنی  4 

 

 

در معرض دود تنباکو قرار گرفتن یا( یانقل یگار،مصرف تنباکو )س  

 

از دود  یان. ضرر دود قلباشندیماده مخدر م یهر دو دارا یانو دود قل یگارنشان داده است که دود س تحقیقات

و  یدهوارد بدن فرد گرد یشتریب یماده سم کندیعبور ماز آب  یانکه دود قل ییاز آنجا یرااست ز یشترب یگارس

.نمایدیرا فرآهم م یناثرات سوء بر جن یجادا ینهزم  

 

که  یافراد یعنی( یات)انواع دخان یگارافراد در معرض دود س یبر رو یرسال اخ 20که در  یمطالعات براساس

موجود در  یو مواد سم یکوتینن یزانه مانجام شد کشند،یم یگارآنها س یاناطراف یول کشندینم یگارخود س

افراد که به  یندر ا یگارمصرف س از ینشان داده و عوارض ناش یشافزا یگاریافراد همانند افراد س ینخون ا

.کامال  قابل مشاهده است شوند،یخوانده م یرفعالغ یگارینام س  

 

کند. چون مواد خطرناک  یزپره گیردیمقرار  یگارکه در معرض دود س ییها یتاز موقع یدمادر باردار با لذا

سبب تواندیاز جفت عبور کرده و م یگاردود س  

  ین،سقط جن 

  یی،مرده زا

بودن وزن نوزاد هنگام تولد، یینپا  

زودرس،  یمانزا   

شودیم… نوزاد و یتمعلول  
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مصرف الکل2  

 

که  یدر صورت گذاردیتار فرد ممغز و رف یبر رو یراتیو تأث شودیروان گردان قلمداد م یدارو یکالکل 

دچار  ینجن یهها، قلب، کلکه صورت، اندام شودیم یالکل ینمادر باردار الکل مصرف کند منجر به سندروم جن

.کم است یارسندروم بس ینا یوعحرام بودن مصرف الکل ش یلخوشبختانه به دل یران. در اگرددیاختالل م  

 

 -3 مصرف داروها

 

 ییبهتر است از مصرف هر دارو یکفول یداز قرص اس یرغ یصا  سه ماهه اول باردارخصو یزمان باردار در

 یخاص تحت نظر متخصص، مادر باردار مجبور به مصرف برخ یماریب یلبه دل یکرد مگر در موارد یزپره

.داروها است  

 

یمیاییتماس با مواد ش 4- 

 

 یمنجر به ناهنجار تواندیم یهوشیب یاآفت کش ها و گازه یاکش، سموم حشره  یمیایی،تماس با مواد ش 

.گردد یندر جن  

 

دارد. یو زمان و مقدار برخورد بستگ یطوجود ندارد بلکه به شرا یماده تراتوژن مطلق یچه  

 یانیرو یتراتوژن محسوب شود چراکه سلولها تواندیم یزن ینمک خوراک یااندازه آب  ازیشگاه مصرف ب 

.امل و مهاجرت هستند و با انسان بالغ تفاوت دارندتک یز،تما یم،باسرعت در حال تقس  
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 یهاگونه یتکه حساس دهدینشان م یواناتح یبرابر تراتوژن و مطالعه رو یتدر حساس یکیتفاوت ژنت عالوهبه

 یزگونه و گروه ن یکمختلف درون  یدر افراد انسان یدهپد ینمختلف در برابر مواد تراتوژن تفاوت دارد. ا

.تفاوت دارد  

 

تراتوژن یداروها  

.یستن یکسان ی،در مراحل مختلف باردار ینو جن یانبه رو یبآس اندازه  

. رسدیحد م یشترینبه ب یو مهاجرت سلول یزاست که سرعت تما یزمان، سه ماهه اول باردار ینترحساس 

.است یشترب یدورٔه بحران یندر ا یانبه رو یباحتمال آس  

 

باشندداشته یاثر تراتوژنز ینجن یا یاناست بر روممکن یلگداروها در دوران حام ینا مصرف  

(ین)پاروکستهاضدافسردگی  

(ینکاربامازپ توئین،یفن یک،والپروئ یدضد صرع )اس داروهای  

(یازپامد یدومید،)تالهاآرامبخش  

(آندروژن )دانازول  

(ین)وارفارینیکومار مشتقات  

()متوترکسات هامتابولیتآنتی  

(بسترول استیللی)دات هااستروژن  

 لیتیم

یخوراک کنتراسپتیوهای  

  ریتنوئیدها

یواکتیوراد ید  
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 سرخچه 

 سرخچه از تراتوژنهای جنینی است.

 

مشخص والدر کودکان و بزرگساالن همراه با راش قرمز ماکولوپاپ یفخف یماریمعموال با ب یروسو ینا  

چند هفته اول  طیبه خصوص اگر در شود،  یم یدشد یماریموجب ب ینوجود عفونت جن ینشود. با ا یم 

.عفونت رخ دهد یباردار  

.استدر سراسر جهان  سرخچه  یروسو و یزبان: انسان تنها ماپیدمیولوژی  

طول عمر است یمنیا یدارا یعیگذارند. عفونت طب یم یرمجاز تاث یرغ یها یتبر جمع یدوره ا یها یدمیاپ   

 یتلیومدر اپ یبه صورت موضع یروسو ینشود. ا یشروع م یفوقان ی: عفونت معموال در دستگاه تنفسعفونت

یابد یبافت ها گسترش م یگرشود و سپس به د یتکرار م یلنفاو یو گره ها  

 

(روز 2312هفته ) 2: ~ یونانکوباس دوره  

 

 عالئم شایع در ویروس سرخچه

  یین،و بزرگساالن: عالئم شامل تب درجه پا کودکان

موارد یلی. در خیبثورات و لنفادنوپات گلودرد،   

بثورات بارز استکوچک معموال  یها بچه   

روز ادامه دارد 5ساعت و  12 ینب راشهای پوستی دهد یرا در همه رخ م آن   

هستند یعفون بروز بثورات هفته قبل از  یکمعموال  مردم  
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آلوده هستند و  یحاملگ است که در چند هفته اول یاز مادران یشتردر نوزادان ب یدشد یها یماریخطر ابتال به ب

.یابد یکاهش م یباردار یشرفتدر صورت پ  

کند. یرا آلوده م ینکند و سپس جن یابتدا جفت را آلوده م یروسو   

عفونت عبارتند از یراتتأث    

 از دست دادن شنوایي )شایع تر(،

نقایص قلب مادرزادي،    

 مشکالت چشمي،

عقب ماندگي رشد داخل رحمي،   

مله عقب ماندگي ذهني و رواني، مشکالت عصبي از ج   

 و نیز میکروسفالي،

هپاتومگالي،   

اسپلنومگالي،    

 ضایعات استخواني،

ترومبوسیتوپني    

 پورپورا و پنومونیت

 

دارند. یعوارض جانب ی٪ نوزادان دارا80مادر در سه ماهه اول آلوده باشد، تا  اگر  
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واکسن به  ینطول عمر را به همراه دارد. ا یمنیواکسن زنده است که در دسترس است که ا یک: یشگیریپ

واکسن اضافه شده  ینبه ا یرااخ یسالو وارهمراه است  یونبا سرخک و اور یواکسن سه گانه ا یکعنوان 

.است  
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 سیتو مگالوویروس

 سیتومگالوویروس از تراتوژنهای جنینی است.

CMV 

هرپس عفونت است.  یروسمربوط به گروه و یروسو یک   

است، یرفعالغ ییمثل هرپس، در زمان ها  

است. یمادرزاد وسییرعفونت و ینتر یعشا سیتومگالوویروس  

شود یشناخته م یتومگالوویروسسندرم س یا یمادرزاد یتومگالوویروسبه نام س ینهمچن ینا   

شود. یم یافتبدن  یعاتما یردر بزاق، ادرار، اسپرم و سا سیتومگالوویروس  

. یابد یها و مراکز مهد کودک گسترش مده در خانوا یبه راحت یروسو   

منتقل شود ینجن به یهنگام باردار تواند در یم سیتومگالوویروس  

هم به جنین منتقل میشود.مادر  یردر ش یا یمانزا یندر ح  

 عالئم عفونت سیتومگالوویروس

لد زودرسوت  

 وزن کم هنگام تولد

یشدن کبد و زرد بزرگ  
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یهر عفونت  

 

یخون کم  

 

ییدست دادن شنوا از  

 

کنترل با صابون و آب در  شستن دستهاکند، را در هر زمان منتقل یروسفرد آلوده ممکن است و یکهرچند   

 انتقال موثر است.
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 ویروس هرپس 

ارداری است.تراتوژنها در بویروس هرپس از   

 

از یعفونت ناش یکهرپس   HSV 

 ( است. یمپلکسهرپس س یروسو  

  یربدن تاث یقسمتها یرو پوست در سا یمقعد، سطوح مخاط یهناح ی،خارج یتناسل یهبر ناح یروسو ینا 

.گذارد یم  

 

را  یروساگر و یندارند حت یاز مردم هرگز نشانه ا ییارحال، بس ینمدت است. با ا یطوالن یماریب یکتبخال 

.کنند یحمل م  

شامل  عالئم  

 زخم، 

 درد هنگام ادرار،

سرد یزخم ها   

 یخانگ یتوان از داروها و داروها یتبخال وجود ندارد، م یواژن است. هر چند درمان براچرکی   یهو تخل 

.استفاده کرد  
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دوجود دار یمپلکسهرپس س یروسدو نوع و   

HSV-1 ( ( ویهرپس روغان یا، 1هرپس نوع )  

 HSV-2 ( یتبخال تناسل یا 2هرپس نوع  ) 

  

یمتحده دارا یاالتدرصد از مردم در ا 50از  یشب   

 HSV-1 هستند

یساله دارا 49-14 یکامتحده آمر یاالتدرصد از افراد در ا 15.5حدود   

 HSV-2 هستند

  دارد سرد در اطراف دهان خود یکه زخم ها یاز کس یدهان یرابطه جنس یافتدر 

 خطر مبتال شدن را افزایش میدهد

 

دارند،  یهکه عالئم را در دوره اول یکنند. کسان یسال پس از آلوده شدن تجربه نم یااکثر افراد عالئم را چند ماه 

(روز است -12)محدوده متوسط  ینندب یروز پس از قرار گرفتن در معرض آن را م 4معموال حدود  ) 

از افراد مبتال به اریبسی  

HSV 

افتد. یاتفاق م یشترب یماریشود، عود ب یفرد ابتدا آلوده م یتبخال هستند. وقت یدارا  
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دهد  یرخ م یو زمان یردگ یمورد استفاده قرار م یابتال به تبخال تناسل یاصطالح است که برا یک یهعفونت اول

باشد یرباشد و ممکن است شامل موارد ز یددش یارتواند بس یکه فرد ابتدا آلوده شود. عالئم م  

 

دهانه رحم یبر رو یامهبل )واژن(  یزخم بر رو  

 ترشحات واژن

 درد و خارش

بزرگ یلنفاو یگره ها  

 درد هنگام ادرار کردن

(درجه حرارت باال ) تب   

(یند)احساس ناخوشا ضعف  

سرد در اطراف دهان یها زخم  

پوست یقرمز بر روجوش   

 

رخ دهد یرز یبه روش ها تواند یعفونت م   

محافظت نشده یمقعد یاواژن  یرابطه جنس داشتن  

سرد دارد یکه زخم ها یبا فرد یدهان یرابطه جنس داشتن  

یجنس یها یاسباب باز یاشتراک گذار به  
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 داشتن تماس جنسی با فرد آلوده

 

یکاهش خطر ابتال به تبخال تناسل یبرا  

 

یدفاده کناز کاندوم است یداشتن رابطه جنس هنگام  

یدنداشته باش یعالئم وجود دارد رابطه جنس یکهحال در  

نداشته باشید یجنس یکشر چندین  
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 هرپس زوستر

 هرپس زوستر از تراتوژنهای بارداری است.

 

 

شود یماعصاب  تورم  یجادکه باعث ا یروسشود، همان و یم یجادزوستر ا-یسالوار یروستوسط وزونا   

 

 ویروس واریسال زوستر سالها میتواند در بدن فرد مخفیانه باقی بماند

 

است ویروس وارسال زوستر  ینیعالمت النه گز ینتر یعدرد شا . 

 

باشد یددرد شد یاو  یف،خف یاسوزش  یم،مال یدرد دائم یکتواند  یم این  

 

داشته باشد یزن یخارش پوست یکاست وجود  ممکن   

 

ممکن است در صورت در  ینشود. همچن یم یدهشود که درماتوم نام یظاهر م موردچند  یا یکمعموال در  این

چهارم صورت رخ دهد یکدر  یاگروه ظاهر شود  یک  

 

بارز است طرف بدن یکقسمت خاص پوست، در  یکو خارش در  یحس یدرد حاد، سوزن شدن، ب  

شود یروز پس از شروع درد، بثورات ظاهر م 5تا  1 بین  

شوند یم یعپر از ما یعما یحتلق اشوند که ب یقرمز ظاهر م یها پلک  

 

عالئم عبارتند از یرسا  

 

 تب

 سردرد

 ضعف

 حالت تهوع
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و ضعف یعضالن درد  

زلر  

معده ناراحتی  

 مشکالت ادرار کردن

 خستگی

یمفصل درد  

(یلنفاو یتورم )گره ها غدد  

 

قرار دهد، عالئم ممکن است عبارتند از یرصورت را تحت تاث یهناح زونااگر   

 

از عضالت صورت یدر حرکت برخ مشکل  

برد یم ینها را از ب پلک  

ییدست دادن شنوا از  

 از دست دادن حرکت چشم

 مشکالت با طعم و مزه

یناییب مشکالت  

 

 ینامحدود باق یباتوانند تقر یکه آنها م ییپنهان شوند، جا یعصب یستمتوانند در س یهرپس م یها یروستمام و

 بمانند

 

شود  یداراز خواب ب یاز خواب زمستان یاتواند دوباره فعال شود  یهرپس زوستر م یروسمناسب، و یطشرا تحت

حرکت دهد یدعفونت فعال جد یجادا یبرارا  یعصب یبرهایو ف  
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خطر عبارتند از عوامل   

 

 سن باالتر

خاص  یها، از جمله سرطان ها یماریاز ب یبرخ  

یو یو اچ آ  

یدزا یا    

  یینرا پا یماریکه مقاومت در برابر ب یلدل ین، به ا یو پرتودرمان یدرمان یمیسرطان، مانند ش یها درمان

آورد یم  

وماتر یا استرس  
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 ایدز 

 

از تراتوژنها در بارداری است.ایدز   

 

به نام یروسو یکاز  یسندروم ناش یکبدست آمده(  یمنی)سندرم نقص ا یدزا   

HIV 

یبآس یجادموجب ا دهد و یم ییربدن را تغ یمنیا یستمس یماریب ینبدن انسان( است. ا یمنینقص ا یروسو)   

شود یبدتر م یتحساس ینکند، ا یشرفتسندرم پ ینشود. اگر ا یها م یماریافراد به عفونت ها و ب یشترب   

 

فرد آلوده یکبدن  یعاتما یقشود اما از طر یم یافتبدن  یدر سراسر بافت ها یو یاچ آ  

.شود یمادر( منتقل م یرخون و ش ینال،واژ یعات)اسپرم، ما   

 

یرا به نام سلول ها یمنیا یاست که سلول ها یروسو یکایدز    

کند یهستند. حمل م  CD-4 

ظاهر شود یو یعفونت اچ آ یشرفتهسندروم است که ممکن است در مرحله پ یک یدزا   

دارد یاریبه عوامل بس یافراد متفاوت است و بستگ ینب یعیبه طور وس ایدز یروسو یشرفتپ یزانم  
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یدزروشهای انتقال ویروس ا  

  یانتقال جنس

  یناتالپر انتقال

انتقال خون یقاز طرانتقال   

 

عالئم عفونت ایدز   

 

 تب

 لرز

یمفصل درد  

یعضالن دردهای  

 گلو درد

(در شب یژهکردن )به و عرق  

یبزاق غدد  

بثورات قرمز یک  

 خستگی

 ضعف

 کاهش وزن ناخواسته

مو ریزش  
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سال وجود نخواهد  ینچند یبرا یشتریشوند، عالئم ب یم یدناپد یهعالئم اول ینکهاز موارد، بعد از ا یاریدر بس

 داشت

.بدن و اندام است یمنیا یستمرساندن به س یبدر حال توسعه و آس یروسمدت، و یندر طول ا  

 

موارد زیر منتقل شود یقتواند از طر ینم ایدز یروسو  

 

 دست دادن

 آغوش گرفتن

گاه به گاه بوسیدن  

 عطسه کردن

 لمس پوست 

ه از توالتبا استفاد  

شده یعتوز یها حوله  

 به اشتراک گذاشتن کارد و چنگال

 تنفس دهان به دهان
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ماگوندیتوکسوپالس  

 

 توکسوپالسماگوندی از تراتوژنها ی جنینی است.

 

 

و مشکالت  یتمانند انسفال یاز عوارض جد یحال، برخ ینبا ا یشودتوکسوپالسموز اغلب باعث عالئم آنفلوانزا م

بروز کند افراد ممکن است یدر برخ یشرفتپ  

 

با  یبهداشت یخطر ابتال به عوارض جد خطرناک هستند، در معرض یمنیا یستمس یکه دارا یباردار و افراد زنان

 توکسوپالسموز هستند

 

 

 یفضع یمنیا یستمس یرا دارند، شامل زنان باردار و افراد دارا یدخطر ابتالء به عفونت شد یشترینکه ب یافراد

 هستند

وانزا و عالئم آنفل یدهند، ممکن است برخ یکه اکثر افراد مبتال به توکسوپالسموز عالئم را نشان نم یدر حال 

.کنند یجادا یدعوارض شد  

 یو کور ی، اختالالت روان ییتواند باعث کاهش شنوا یاست، م یتوکسوپالسموز مادرزاد یاگر کودک دارا 

.شود  

 عالئم توکسوپالسموز عبارتند از 

 بدن درد

یغدد لنفاو تورم  

 سردرد

 تب

 خستگی
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.کشد یطول م یشترب یاماه  یکمعموال  عالئم  

 

  یمنیا یستمعضو س یوندکنندگان پ یافتو در یدرمان یمی، افراد تحت ش یدزا یا یو یاچ آفراد مبتال به ا

تضعیف شده است  در معرض خطر عفونت توکسوپالسما هستند  شانبدن  

 

کند یجادرا در چشم ا یرتوکسوپالسموز چشم ممکن است عالئم ز  

 

یناییب کاهش  

تار بینایی  

 قرمزی

 درد

مویرگهای چشم پاره شدن  

 

بروز توکسوپالسما گوندی لعل  

آلوده یا یدنینوش یغذاها خوردن  

آلوده، یچاقو یکغذا با  تهیه  

گرفتن در معرض گرما  قرار  

 در معرض عفونت گربه آلوده، 

 انتقال از مادر به کودک در رحم

شسته نشده یها یها و سبز یوهم خوردن  

آب آلوده آشامیدن  
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 داروی لیتیوم 

 

 داروی لیتیوم از تراتوژنهای جنینی است.

 

 

 

گذارد.  یم یردر بدن تأث یو عضالن یعصب یسلول ها یقاز طر یمسد یانرجبا کنترل  یتیمل  

 

.یردگ ی( مورد استفاده قرار میمان ی)افسردگ یاز اختالل دوقطب یناش یها یماریدرمان ب یبرا لیتیوم  

شامل یکعالئم مان   

  ی،فعال یشب 

  ،پر حرفی

  یف،قضاوت ضع

به خواب،  یازکاهش ن  

 تجاوز و خشم

.کند یکمک م یکمان یکاهش شدت قسمت ها یا یریبه جلوگ نیهمچن لیتیم  

 

.یداستفاده نکن یتیوماز ل ید،اگر حامله باش  

رساندن به کودک شود. یبتواند سبب آس یم ینا   

.یدبه پزشک خود اطالع ده ید،و اگر در طول درمان باردار شو یداز فرم موثر کنترل تولد استفاده کن   

 

مانند یتیوم،ل یتسم یهدر صورت وجود عالئم اول  

تهوع، استفراغ،   

اسهال،    
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  ی،خواب آلودگ

  ی،ضعف عضالن

 لرزش، 

  یدد یتار ی،عدم هماهنگ

به پزشک مراجعه کنیدزنگ زدن در گوش شما، یاو   

 

.یدشده است را مصرف کن یزشما تجو یهمانطور که برا یقادق یتیومل  

یدلعه کنخود مطا یزیبرچسب تجو یتمام دستورالعمل ها را رو   

.یددستورالعمل را بخوان یورق ها یا ییدارو یو تمام راهنماها   

دهد. ییراوقات دوز خود را تغ یپزشک ممکن است گاه   

 

. یداستفاده نکن یزتر از تجو النیطو یا یادز یررا در مقاد یتیومهرگز ل   

 

.دهد تواند رخ یاز حد م یشاز حد مصرف شود، ب یششده ب یهدوز توص یکاز  یشاگر ب  

 

تواند باعث کم شدن آب بدن شما شود، یم یتیوممصرف ل  

  یدشد یورزش ها یا ید،در حال ورزش هست ید، اگر در خورش یداسهال دار یابه خصوص اگر استفراغ  

.دهد یشرا افزا یتیومل یاز عوارض جانب یتواند برخ ی. از دست دادن آب بدن میدانجام ده یشتریعرق ب یا  

 

عبارتند از یتیومل یتسم یهعالئم اول  

 

یضعف عضالن یا یخواب آلودگ ی،هماهنگ یااستفراغ، اسهال، لرزش، از دست دادن تعادل    
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 الکل 

.توژنهای جنینی استاز تراالکل   

 

بو، و قابل اشتعال است یرنگ، ب یب یعالکل خالص ما  

شود هستند یمصرف الکل استفاده م یکه اغلب برا ییها و غالت غذاها هستند که غذاها یوهم   

متحده است یاالتدر ا یسن قانون یراز مواد مخدر مورد سوء استفاده توسط افراد ز یکیالکل    

یبینددر مصرف نوشیدنی های الکلی آسیب مکبد    

 

متوسط یدننوش  

تواند شما را آرام کند یم یدنیتا دو نوش یک  

مصرف الکل، یقهعرض چند دق در  

شود یدر پوشش معده و روده کوچک جذب م یخون یخون توسط رگ ها یانجر   

 

.کند یم یدکه به سرعت اثرات آن را تول ییرود، جا یبه مغز م سپس  

 

بهدارد  یکوتاه مدت الکل بستگ اثرات  

 

شود یمصرف م چقدر  

مصرف میشود یعسر چقدر  

بدن فرد یجنس و درصد چرب وزن،  

شود یم یتکمتر و مسموم یشود که باعث عوارض جانب یجذب م یزانباعث کاهش م ییبا وعده غذا مصرف  
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الکل یتعالئم مسموم  

داشته باشد.  یسرکش یا، بودم  انعطاف یرقابلابتدا، فرد ممکن است احساس آرامش، غ در  

شود یتالکل، ممکن است باعث مسموم یشتردر صورت مصرف ب  

 

عبارتند از یتمسموم یگرد یها نشانه  

 

 لکنت زبان

 راه رفتن نامناسب

یآلودگ خواب  

 استفراغ

 سردرد

حس ها و ادراکات تحریف  

یاریدست دادن هوش از  

 افت در حافظه

 

جمع شود شود الکل در بدن  یزمان کوتاه موجب م یکدر  یدنیمصرف چند نوش  

مرگ منجر شود یدو در موارد شد یماریتواند به ب یم یندهد. ا یرا تحت فشار قرار محالت بدن  ینا   

 

با الکل  یتتواند منجر به مسموم یم یناست، ا ینیسطح مع یکاز  یشدار الکل در خون بکه مق یهنگام  

خطرناک است یتوضع ینشود. ا  

 

در مغز شود یژنتواند تنفس را کند کند و منجر به کمبود اکس یممی آورد  یآنجا که الکل افسردگ از  
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  نشانه ها و عالئم عبارتند از

 

 گیجی

 استفراغ

 تشنج

 تنفس آهسته

رنگ به پوست یآب رنگ  

 

از جمله  یبمرتبط با آس یبهداشت یطو شرا یماریب 200از  یشبالکل   

،  یادو اعت یوابستگ  

حمالت و  ی،از موتور، سقوط، سوختگ یناخواسته مانند حوادث ناش یها یب، سرطان ها و آس یکبد یروزس

ایجاد میکند غرق شدن   

 

همراه است یرز یمدت الکل با مشکالت سالمت یسوء مصرف طوالن  

 

یو افسردگ الکل  

شود یتواند منجر به افسردگ یاز حد اغلب م یشب نوشیدن  

کبد بیماری  

 پانکراتیت

cardiomyopathy به عضله قلب یبآس   

یعروق یمشکالت قلب دیگر  

یطیمح نوروپاتی  

 زخم معده

 سرطان

بدن یمنیا یستمس اختالل  
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اناستخو پوکی  

یعصب یبو آس مغز  

یتامینو کمبود  

یمانند اضطراب و افسردگ یروان مشکالت  
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 کوکائین 

از تراتوژنهای جنینی است.وکائین ک  

 

مسدود کننده درد است کهاست  یعیآور و طب یاداعت یاربس ده کنن یهوشبماده   یک ینکوکائ  

دهد یم یشرا افزا یقلب یماریخطر ب ینمدت کوکائ یمصرف طوالن  

کند یجاددر ساختار مغز ا ییراتتواند تغ یم ینکوکائ   

.شود یم یافت یمو مال یدماده خالص سف یکبه عنوان  یا یستالیکر ید،پودر سف یکبه طور معمول به عنوان   

 

را دارد یدنکش یگاربرده است و امکان س ینرا از ب یدروکلرایداست که ه یننوع کوکائ یک یابانیکراک نام خ  

 

آور است یاداعت یاربس یدارو یک ینکوکائ  

 

دهد یشرا افزا یاددهد و خطر ابتال به اعت ییرپاداش مغز را تغ یستمس یجتواند به تدر یمدت م یطوالن استفاده  

 

نادر هستند، اما دانشمندان اصرار دارند که  یجسم یا یمشکالت اجتماع ین،مصرف کنندگان گاه به گاه کوکائ در

وجود ندارد ینکوکائ یمنمقدار ا یچه  

 

www.takbook.com



 

ندانشنامه تراتوژن های عامل اختالالت حاد در جنی  
4
3 

 

 

آنها  یزندگ یوهدهند. ش یحترج یگرید یترا به هر فعال یندهند کوکائ یم یحترج یتمعتاد ممکن است در نها افراد

.نگه داشته شود یادتواند به طور کامل به عنوان اعت یم  

 

 ییو نارسا یسکته مغز ی،مغز یزی، خونر یقلب ییتواند منجر به تشنج، نارسا یم یناز حد کوکائ یشمصرف ب

شود یتنفس  

 

 یزسکته مغ یا یخطر ابتال به حمله قلب یتواند به طور قابل توجه یم یندهد که مصرف کوکائ ینشان م یقاتتحق

دهد یشرا افزا  

مصرف  کوکائین عوارض   

یو سکته مغز یقلب ییفشار خون باال ، نارسا  

 سردرد

 درد شکم

 حالت تهوع

کاربران مزمن یاندر م یهاشتها، با خطر سوء تغذ کاهش  

یفضع یتاحساس واقع  

که وجود ندارد یزهاییچ یدنشن یا توهمات،  

 

ممکن است شغل، خانه، خانواده  فرد  

تواند مرگبار باشد یخود را از دست بدهد. عواقب آن م  
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 آندروژن

.جنینی استاز تراتوزنهای آندروژن   

 یمگلبول قرمز را تنظ یدو تول یچرب یعتوز ی،توده عضالن ی،مردانه است که بارور ینستستوسترون کلسترول ج

کند یم  

 

 ینابارور یا یپوگنادیسممانند ه یطیتواند منجر به شرا یتر از سطح سالم است، م یینسطح تستوسترون پا یقتو

دهند یشآنها را افزا یزانتوانند م یحال، منابع وجود دارد که افراد مبتال به تستوسترون کم م نیشود . با ا  

.تاکنون پنج برابر شده است 2012مکمل تستوسترون از سال  یتعداد نسخه ها  

 

کند یم یمبدن مردانه را تنظ یندهایاز فرآ یتستوسترون تعداد . 

یابد یسطح هورمون تستوسترون به عنوان سن مردان کاهش م  . 

 

تستوسترون در مردانعملکرد   

یجنس میل تنظیم   

یاستخوان توده  

را کاهش میدهد یچرب توزیع  

عضالت را افزایش میدهد اندازه عضالت و قدرت  

گلبول قرمز تولید  
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یررسد یپوگنادیسمعالئم ه   

 

در شب یژهدهد، به و ینعوظ را کاهش م کیفیت  

یجنس یلم کاهش  

یخلق و خو تغییرات  

یعملکرد شناخت کاهش  

و خشم ی، افسردگ خستگی  

و قدرت یتوده عضالن کاهش  

بدن یموها کاهش  

یپوست تغییرات  

استخوان یو تراکم معدن یتوده استخوان کاهش  
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 وارفارین

از تراتوژنهای جنینی است.وارفارین   

یرد،گ یخون مورد استفاده قرار م یدرمان لخته ها یگر چه معموال براا  

تواند شما را در معرض خطر  یتعامالت داشته باشد که م یاخطرناک  یتواند عوارض جانب یم ینوارفار 

یردگ یم تصور ینوارفار یاز عوارض جانب یریجلوگ یبرا یاطیاقدامات احت ینجاقرار دهد. در ا یزیخونر  

دهد.  یم یشخطرناک را افزا یزیاگر اشتباه گرفته شود، خطر ابتال به خونر یژهبه و ین،وارفار  

 

بدون  یو مکمل ها یزیتجو یاز غذاها، داروها یتواند شامل تعامل با برخ یم ینهمچن ینوارفار یعوارض جانب

.نسخه باشد  

را  یندارو وارفار یکه تمام عوارض و اختالالت احتمال یدحاصل کن ینانشود، اطم یزشما تجو یبرا یناگر وارفار

.یدکن یدرک م  

 

مصرف وارفارینارض عو  

شوداندام  یبآس یا یحمله قلب ی،تواند باعث سکته مغز یآن که م یکیدر نزد یاشدن خون در قلب  ختهل  

(یهر یها )آمبول یهشدن خون در ر لخته  

(یدیبدن )ترومبوز ور یگرد یشدن خون در جاها لخته  
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( باشدیتمیقلب )آر یتماختالالت ر یعارضه از برخ یکتواند  یابتال به لخته شدن خون در قلب، که م خطر  

که مستعد ابتال به لخته شدن خون است یمصنوعسوپاپ قلب  یک  

خواهد شد. لخته ن یخون شما به آسان ید،کن یمصرف م ینکه وارفار یهنگام  

. یدداشته باش یدیشد یزیممکن است خونر ید،خود را قطع کن یندر هنگام مصرف وارفار یاگر به طور تصادف  

  .کم است یزیبزرگ خونر یدادرو یکحال، خطر  ینابا 

دارند یپزشک یاقبت فوربه مر یازکه ن ینوارفار یعوارض جانب  

یقاعدگ یعیتر از معمول طب ینسنگ یزیاز جمله خونر ید،شد خونریزی  

یقهوه ا یاقرمز  ادرار  

یزیخونر یا یاهس مدفوع  

درد معده یا یدشد سردرد  

یبپس از آس یژهتورم، به و یا یناراحت  

یخون استفراغ  

یسرفه کردن خون  

آیدوجود می به  یبکه بدون آس کبودی  

ضعف یا سرگیجه  
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