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 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 آلوپورینول

 آسپرین

 آزاتیوپورین 

 سیس پالتین

 کاربامازپین 

 دوکسوروبیسین

 هپارین 

 هیدراالزین

 متیل دوپا 

 پنی سیالمین
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 مقدمه

 

بدون نسخه،  -بدن شما به دارو است. هر دارو  یمنیا یستمس یعیطب یرواکنش غ ییدارو یلرژآ

به مواد مخدر  یحال، آلرژ ینبه مواد مخدر است. با ا یآلرژ یجادقادر به ا - یاهینسخه و گ

خاص یاحتمال دارد با داروها یشترب  

 

به مواد  یتب. آلرژ یابثورات  ی،عبارتند از کندو ییدارو ینشانه ها و عالئم آلرژ ینتر شایع

که بر  یکننده زندگ یدتهد یتوضع یکشود، از جمله  یجد یمخدر ممکن است باعث واکنش ها

گذارد یم یر( تاثیالکسیمتعدد بدن )آناف یها یستمس   

برچسب  یکواکنش احتمال شناخته شده در  یک یست،دارو ن یهمان عارضه جانب ییدارو آلرژی

از حد داروها متفاوت  یشاز مصرف ب یمواد مخدر ناش یتبا سم یزن ییدارو یاست. آلرژ ییدارو

 است

باشند یرممکن است شامل موارد ز ییدارو یآلرژ یعالئم و نشانه ها  

یپوست بثورات  

 خارش

 تب

 ورم

نفس تنگی  

 خستگی
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ینیب آبریزش  

 آب ریزش چشم

 

به مواد مخدر که باعث اختالل  یاست به آلرژ یکننده زندگ یدواکنش نادر و تهد یک یالکسینافآ

عبارتند از یالکسیآناف یشود. عالئم و نشانه ها یبدن م یها یستمدر عملکرد س  

 

شود یو گلو، موجب تنفس مشکل م ییهوا یشدن راه ها تنگ  

یشکم یگرفتگ یا تهوع  

اسهال یا استفراغ  

یجهسرگ یا سرماخوردگی  

یعپالس سر ضعیف،  

 افت فشار خون

 

 علل

را به عنوان  یدارو یکبدن شما به اشتباه  یمنیا یستمافتد که س یاتفاق م یزمان ییدارو یآلرژ

کند.  یم ییشناسا یباکتر یا یروسمواد مضر مانند و  

 

 یباد یدهد، آنت یم یصماده مضر تشخ یکبدن شما دارو را به عنوان  یمنیا یستمکه س یهنگام

دارو مصرف  یکبار است که شما  یناول تواند یم ینکند. ا یم یجادآن دارو ا یبرا یخاص  
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کند ینم یشرفتوجود نداشته باشد، پ یکه مواجهه تکرار یتا زمان یآلرژ یاما گاه ید،کن یم  

 

 ینبدن را به ا یمنیا یستمخاص دارو و س یها یباد یآنت ینا ید،کن یبعد که دارو مصرف م دفعه

مرتبط با  یباعث عالئم و نشانه ها یتفعال ینآزاد شده توسط ا یمیاییکند. مواد ش یماده وارد م

شوند یم یکواکنش آلرژ یک . 

 

از شواهد  ی. بعضیددارو مطلع نباش یکقرار گرفتن در معرض  ینحال ممکن است از اول ینا با

 یممکن است برا یوتیکب یآنت یکمانند  ییمواد غذا یندهد که مقدار مواد مخدر در تام ینشان م

باشد یآن کاف یبرا یباد یآنت یجادا یبدن برا یمنیا یستمس  

 

متفاوت باشد. محققان معتقدند که  یباتقر یندفرا یکممکن است از  یکآلرژ یاز واکنش ها برخی

پوست یدخون سف یدسف یاز سلول ها یبه نوع خاص یمتوانند به طور مستق یاز داروها م یبعض   

متصل شوند. ت به نام سلول  

 یدکن یبار که شما دارو مصرف م ینشود که اول یم یمیاییباعث آزاد شدن مواد ش یدادرو ینا 

شود یم یکباعث واکنش آلرژ  

 

ارتباط دارند یمعموال با آلرژ داروها  

 یضد تشنج و داروها یداروها ین،ها، انسول یدمرتبط با آن، سولفانام یو داروها یلینس یپن

زا هستند.  یآلرژ یداروها ینتر یعاز شا ید یحاو  

www.takbook.com



pg. 6 
 

دارو  یکپوشش  یانگهدارنده  یباتبه ترک یآلرژ یقتدارو در حق یکبه  یوقت ها آلرژ یلیخ

 است،

نوع دارو مثال  ییرصورت پزشک با تغ ینا درکپسول ها. که  یبه روکش برخ یمثال آلرژ یبرا 

مشکل را حل کند ینقادر خواهد بود ا یاز نوع قرص به شربت به راجت  

 

خواهد بود یضرور یاورژانس یکه مراقبت ها یزمان  

 

الزم است  یدرا تجربه کرد ییدارو یها یاز آلرژ یناش یداز عالئم شد یککه هر  یصورت در

کنند.  ییشما را راهنما یدرا به اورژانس گزارش داده و از آنها بخواه یتوضع یعاسر  

اشاره کرد یرتوان به موارد ز یم یعالئم آلرژ ینتر یو جد یناز جمله مهم تر  

 

یتنفس یگلو و مجار یگرفتگ ورم و -  

 

ضربان قلب یشافزا -  

 

یجیگ -  

 

نفس یتنگ -  
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یاریکاهش هوش -  
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 فصل اول آلوپورینول

 

 

هیپراوریسمی در خون  یکاور یداس یاز سطوح باال یدرمان نقرس ناش یبرا ینولآلوپور  

 

شود یستفاده ما  

 

Hyperuricemia 

دفع آن باشد از  یشترب یکاور یداس یدبدن تول در که یدهد زمان یرخ م   

کند، باعث التهاب و  یم یجاد( و بافت ایمها را در مفاصل ) آرتروز بدخ یستالکر یکاور یداس 

و سنگ  یهکل یماریتواند باعث ب یم ینهمچن خون  یکاور یدسطح اس یششود . افزا یدرد م

شود یهکل  

 

مفصل مخرب  یماریو درمان درمان حمالت حاد نقرس ، ب یشگیریپ یبرا ینولآلوپور  

  در بافت یکاور یداس یبتخر ی،مفصل یبتخر

یردگ یمورد استفاده قرار م یکاور یداس یاستخوان و سنگ ها یپوک یماریب  
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  ینولآلوپور یعوارض جانب

عبارتند از یجرا یجانب عوارض  

 

 اسهال

 حالت تهوع

 بثورات

 خارش 

یآلودگ خواب  

 

 

گرم در روز بسته به شدت آن است.  یلیم 022تا  022درمان نقرس  یبرا ینولدوز آلوپور  

یمیدرمانی،به علت ش یکاور یدخون اس یباال یزاندرمان م یدوز برا  

استفاده یدرمان یمیدو روز قبل از ش یا یکگرم روزانه است که از  یلیم 022تا  022   

شود یم   

 

در نوزاد، مادران  یاز عوارض جانب یریجلوگ یشود. برا یمادر دفع م یردر ش ینولآلوپور

کنند یردهیش یدکنند نبا یمصرف م ینولکه آلوپور یپرستار   
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 فصل دم آسپرین

 

 

 (Aspirin) آسپیرین

سالیسیلیک اسیدکه نام علمی آن استیل   

 است از جمله داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی محسوب می شود.

ُبر را نام برد؛ همچنین از جمله خواص این نوع از داروها می توان کاهش التهاب، ضددرد و تب 

این نوع از داروها اعتیاد آور نیستند، آسپرین، دیکلوفناک، ایبوپروفن، ناپروکسن از جمله 

هستند  داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی  

لخته شدن خون، پیشگیری از بیماری های مسکن و تب بر، آسپرین برای جلوگیری از  عالوه بر

 قلبی، سر درد و زخم های گوارشی تجویز می شود

 

را مصرف  ینآسپر یلبه چه دل ینکهمتفاوت است،  بسته به ا یماراندر ب ینمصرف آسپر یزانم

متفاوت است. ینمصرف آسپر یزانشکل و م کنید،یم  

به منظور  کاهش غلظت  ینکه آسپر یعروق - یاختالالت قلب  یا یقلب یها یماریمثال در ب یبرا 

  شود،یمصرف م یمارو فشار خون ب
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خواهد شد یزتجو یگرم یلیم 032تا   503 یبزرگساالن معموال قرص خوراک یبرا  

 

باال به علت اشباع  یرساعت است اما در مقاد 5کم حداکثر  یردر مقاد ینآسپر یعمر دارو نیمه

ساعت هم موثر باشد 52ممکن است تا  یکبد یسممتابول  

 

 یرنظ ییداروها یتفعال ینهمچن شود،یم یخوراک یضد انعقاد یاثر داروها یتموجب تقو آسپرین

  ین،توئ یمتوترکسات، فن  یلین،س یپن یدها،وسولفونام یآورنده قند خون خوراک یینپا یداروها

کندیم یدرا تشد یدهاوسولفونام یخوراک  ید،اس یکوالپور  

 

یرینمنع مصرف آسپ موارد  

 

 یلیهموف یماریکه مبتال به ب یمثال افراد یمصرف کرد، برا یدهم نبا یرا در موارد آسپرین

دارو را مصرف کنند.  ینا یدهستند،  نبا  

کودکان مبتال به آنفلوآنزا،  یوی،کل هاییماریب یاهمچون آسم  یتنفس هاییماریمبتال به ب یمارانب

 یزیکه خونر یمزمن و افراد یرو که ینیب ولیپمبتال به آسم، پ ارانیمب یسم،آبله مرغان و فاو

یدرا مصرف نما ینتوانند آسپر یدارند نم یگوارش  

 

 یماری)ب یدروماتوئ یتمانند آرتر یدارو در موارد ینمدت ا یبر اثر مصرف طوالن همچنین

ها به کمک دارو( یماریاز ب یشگیری)پ یالکسی( و پروفیمفصل یسمرومات  
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هفته قبل از هر  یکحداقل  ین،آسپر یاز مهار تجمع پالکت یناش یدشد یزیخونر یشاحتمال افزا 

قطع شود باید ینمصرف آسپر ی،گونه عمل جراح  

 

. بردیآن را باال م یویعوارض کل یرامتوترکسات مصرف کرد، ز یبا دارو یدرا نبا آسپرین

دهد  ینم یشنه تنها،  اثرش را افزا یگرضد درد د یبا داروها ینمصرف همزمان آسپر ینهمچن

  کند؛یم یجادرا ا یشتریب یبلکه عوارض جانب

را به شدت باال  یگوارش های یزیدارو با الکل،  احتمال زخم و خونر ینمصرف همزمان ا  

برد یم  
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سوم آزاتیوپورین فصل  

 

( azathioprine ) 

کبد از بدن  یوندپ یۀکلپوند از رد  یریجلوگ یاست که برا یمنیسرکوب کننده ا داروی د یک 

شود یاستفاده م  

  یدروماتوئ یتآرتر یدرمان نشانه ها یبرا ینهمچن مصرف میگردد

 عوارض جانبی آزاتیوپورین

 

معده ناراحتی  

 حالت تهوع،

 استفراغ ،

 اسهال

 از دست دادن اشتها

یامو  ریزش  

یپوست بثورات  
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  یجادا یوندپ یونددر روز است که از زمان پ یلوگرمگرم بر ک یلیم 3تا  5معموال  یهدوز اول

دوز روزانه  یکبه عنوان  یوندروز قبل، پ 5تا  0موارد  یشود. معموال در روز، و در بعض یم

شود.  یداده م  

در روز معموال ممکن است. یلوگرمگرم بر ک یلیم 5تا  0 یسطوح نگهدار  

گرم( به  یلیم 022تا  32) یلوگرمگرم / ک یلیم 0.2 یباتقر یه، دوز اول یدروماتوئ یتآرتر یبرا 

شود یم یزدو بار در روز تجو یادوز  یکصورت   

 

 عوارض حاد مصرف آزاتیوپورین

 

ی؛تب، عرق شبانه، از دست دادن وزن، خستگ  

ید؛احساس کن یاز صرف غذا، مقدار کم بعد  

یابد؛که ممکن است به شانه شما گسترش  یدر معده فوقان درد  

یا یع؛کمبود نفس، ضربان قلب سر یا یجهآسان، پوست کمرنگ، احساس سرگ یزیخونر یا کبودی  

 یزرد ی،مدفوع رنگ رس یره،از حد معده، خارش، از دست دادن اشتها، ادرار ت یشدرد ب تهوع،

(چشم ها یارد شدن پوست )ز  
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به دوز و مدت زمان یبستگ یجانب یو شدت واکنش ها یفراوان   

همزمان دارد. یدرمان ها یا یمارب یاصل یها یماریب ینو همچن  

پس  یاشده و  یمتقس یدارو در دوزها یزتواند با تجو یاختالالت معده در اغلب موارد م یفراوان

باشد و  یدتهوع و استفراغ ممکن است شد یماران،از ب یحال، در برخ ین. با ایابداز غذا کاهش 

 با(. استفراغ یدکن یاطباشد )احت یالژیاسهال، تب، ضعف و ما یرنظ یممکن است همراه با عالئم

یدرد شکم  
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 فصل چهارم سیس پالتین

 

 

ینپالت یسس  (Cisplatin) 

که در بدن پخش شده است مبارزه  یسرطان یکه با رشد سلول ها باشدیضدسرطان م یدارو یک

کندیکند م یارشد آنها را متوقف  یاو  کندیم  

سرطان تخمدان مورد استفاده قرار  یاو  یضهدرمان سرطان مثانه، سرطان ب یبرا ینپالت سیس

شده استفاده  یینکه توسط دکتر تع یگرد یبا داروها یبکدر تر یا ییو ممکن است به تنها گیردیم

 شود

از رشد و  یسرطان یعامل ضد ضدسرطان است که با متوقف کردن سلول ها یک ینپالت سیس

دکن یم یریمثل آنها جلوگ یدتول  

 

یددارو استفاده کن یناز ا یدنبا باشیدیم یرز یطشرا یاگر شما دار  

 

یویکل هایبیماری . 

مغز استخوان نارسایی . 

ییدست دادن شنوا از . 
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 یتسابقه ها و حساس یدر مورد تمام ،خطر است یشما ب یدارو برا ینا یدمطمئن شو ینکها برای

یدقرار ده یانپزشکتان را در جر ،یرز یطشرا یژهخاص به و یها  

 

یکبد هایبیماری  

یددارو در گذشته استفاده کرد ینشما تا کنون از ا اگر  

 

اگر شما  ،در هنگام تولد نوزاد شود یباعث نقائص یابرساند و  یبآس ینبه جن تواندیدارو م ینا

یدقرار ده یانحتما پزشک خود را در جر یدکن یدارو استفاده م یناز ا  

 ینقبل از مصرف ا ،برساند یبآس یرخوارمادر منتقل و به کودک ش یرتواند به ش یم ینپالت سیس

یدقرار ده یانپزشک خود را در جر یردهیدارو در دوران ش   

 

یجد یجانب عوارض  

با پزشک خود  یعاسر ،یدشد یرز یاز عارضه ها یکدارو دچار هر  ینشما پس از مصرف ا اگر

یدقرار ده یانتماس گرفته و او را در جر   

 

درد پشت چشم ینایی،مشکالت ب یا شنوایی . 

روزانه یها یتفعال یابا راه رفتن و  مشکل . 

پا یااحساس سرما در دست و  یاسوزن سوزن شدن،  ی،حس بی . 

یچه یاادرار کردن کم و  ی،تشنگ یشخلق و خو، افزا ییراتتغ ی،آلودگ خواب . 

نفس یوزن، احساس تنگ یشافزا تورم، . 
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مقعد(،  یادهان، مهبل )واژن(، و  ینی،معمول )ب یرغ یزیآسان، خونر یکبود یده،رنگ پر پوست

پوست یرقرمز مشخص در ز یابنفش  یلکه ها  . 

 . تب، لرز، بدن درد، عالئم آنفلوانزا، زخم در دهان و گلو

مداوم یا یدشد استفراغ . 

یاحساس ناخوش یق،بازو، تهوع، تعر یادرد گسترش به فک  ینه،قفسه س درد . 

مشکالت  ید،شد یطرف بدن(، سردرد ناگهان یکضعف )به خصوص در  یاو  یناگهان یحس بی

تعادل یاحرف زدن و  . 

(از حد فعال یشانقباض، رفلکس ب یاو  یعضالن یدر اطراف دهان، تنگ یحس یکم )ب کلسیم  

 یشافزا ید،شد یتشنگ یف،ناهموار قلب، پالس ضع یانرخ آهسته و  یجی،)گ یینپا یاباال و  پتاسیم

(یاحساس لنگ یاپا، ضعف عضالت و  یادرار، ناراحت  

 ی،از دست دادن هماهنگ ی،عضالن یگرفتگ ید،)لکنت زبان، توهم، استفراغ، ضعف شد یمسد کم

(شود یکه متوقف م یتنفس یاغش، تشنج، تنفس کم عمق و  یدار،احساس ناپا  
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 فصل پنجم کاربامازپین

 

حمالت  یماریب ینضد صرع است. در ا یپرمصرف از گروه داروها یاز داروها یکی ینکاربامازپ

دهد یاز مغز رخ م یقسمت یسلول ها یکیالکتر یانتشنج در اثر اختالل جر  

با کاهش  ینیك حمله ي عصبي ناشي از اختالل در فعالیت الكتریكي مغز است و کاربامازپ تشنج

ضد صرع  یداروها یرهمراه با سا یا ییبه تنها یمغز یسلول ها یعیطب یرغ یکیالکتر یانجر

شود یجهت کاهش حمالت تشنج استفاده م  

 یدنند سوزش و درد شدما یعصب یباز آس یمزمن ناش یدر درمان دردها ینهمچن کاربامازپین

شود یم یزتجو یزصورت ن یعصب   

 یماریاعصاب و روان مانند ب یها یماریب یطشرا یتواند در برخ یم ینکاربامازپ ینهابر ا عالوه

یدرا کنترل نما یاختالالت خلق یادردها  یتواند برخ یم یراداشته باشد ز یاثر درمان یزن یدوقطب  

 

یناز مصرف کاربامازپ یشپ   

- ییدپزشک خود را مطلع نما یردهیو ش یاقدام به باردار یا یصورت بارداردر   

- چشم که منجر به  ی)مانند فشار باال یچشم ی،قلب ی،کبد یوی،مشکالت کل یدر صورت سابقه 

 یها یماریمرتبط با مغز استخوان، ب یها یماریب یابت،شود.(د یم یاهآب س یاگلوکوم  یماریب

یدبه پزشک خود اطالع ده ینقبل از استفاده از کاربامازپ ییدارو یتاعصاب و روان و حساس  
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- کند الزم است  یجاددر بدن اختالل ا یگرد یتواند در عملکرد داروها یدارو م یناز آنجا که ا

داروساز  یاپزشک  یارخود در اخت یمصرف یداروها ی یهاز کل یستیاز شروع مصرف ل یشپ

یدخود قرار ده  

 

ینمازپمصرف کاربا ی نحوه  

و نوع  یتدارو باتوجه به وضع ین. مصرف ا یدطبق دستور پزشک مصرف کن یقا  دارو را دق -

باشد یمشکل شما متفاوت م . 

- به صورت مداوم و تحت  یددارد، مصرف آن با یرتاث یعصب یستمس یدارو بر رو یناز آنجا که ا

در شما  یدرمان احساس بهبود ییابتدا ینظر پزشک باشد. اگرچه ممکن است در چند هفته 

نشود، یجادا  

و  یدمنظم به پزشک خود مراجعه کن یو طبق برنامه  یدحال درمان خودرا ادامه ده ینبا ا 

داروساز خود  یامشکالت و مسائل خودرا از پزشک  ی یهبهبود روند درمان کل یبرا چنینهم

ییدسوال بفرما   

- از جمله  یتواند عوارض نامناسب یپزشک، مو بدون نظر  یدارو به صورت ناگهان ینقطع ا

در برداشته باشد لذا قطع این دارو باید بصورت تدریجي و تحت  یمارب یبروز حمله ي تشنجي برا

 نظر پزشك انجام شود

- کم شروع کند و پس از عادت کردن بدن،  یممکن است پزشک شما درمان را با مقدار دارو

از دارو کمتر شود یدهد تا احتمال بروز عوارض ناش یششمارا افزا یمقدار دارو  

- سن و وزن آنها توسط پزشک محاسبه  یط،مقدار مصرف دارو در کودکان با توجه به شرا  

شود یم  
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- بعد از غذا مصرف کرد. قرص را  یاتوان آن را قبل  یندارد و م یدارو با غذا تداخل خاص ینا

یزیدو نصف کردن آن بپره یدنجو یابازکردن  و از یدآب ببلع یوانل یکبصورت کامل با   

در صورت فراموش كردن مصرف یك نوبت دارو بالفاصله پس از یادآوري آن را مصرف كنید -

مگر آنكه زمان یاد آوري به نوبت مصرف بعدي دارو نزدیك باشد.در این شرایط نوبت فراموش 

اما به هیچ وجه مقدار  شده را مصرف نكنید و نوبت بعدي را در زمان خودش مصرف كنید

 مصرف دارو را دوبرابر نكنید

_ است ،مقدار مصرف در هر نوبت را  یدهگرد یزشما تجو یبرا یعما یکه فرم خوراک یدر صورت

،با  یریو در مورد نحوه مصرف و اندازه گ ییدنما یریاندازه گ یقبا سرنگ مخصوص به طور دق

ییدداروساز خود مشورت نما  

 

ینکاربامازپ یععوارض شا   

-  یدارو م یناز عوارض ا یدد یمانند تار یناییو مشکالت ب یجهسرگ ی،خستگ ی،خواب آلودگ

 یاطبه تمرکز و احت یازکه ن ییو کارها ینرفته از رانندگ ینکه اثر دارو از ب یباشد لذا تا زمان

ییدنما یدارند خوددار   

_ ضد درد  یاز خود درمورد دارودارو از داروس یناز مصرف ا یناش یسردرد احتمال یبرا

ییدمناسب سوال بفرما  

_ آبنبات فاقد شکر  یاکه با آدامس  یباشددارو م یناز عالئم مربوط به مصرف ا یزدهان ن یخشک

توان آن را برطرف نمود یم   

_  یزسبک و ساده و پره یدارو ،مصرف غذاها یناز مصرف ا یدر صورت احساس تهوع ناش

سازد یمشکل را برطرف م ینا یهپرچرب و پر ادو یاز غذاها  
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 فصل ششم دوکسوروبیسین

 

 

در بدن  یسرطان یسلولها یشرفتضد سرطان است که مانع رشد و پ یدارو یک یسیندوکسوروب

شود یم .  

در درمان انواع مختلف سرطان که یسیندوکسوروب داروی  

 ی،عضالت ،مفاصل ،بافت ها ی،استخوان ،بافت عصب یهمعده ،ر یروئید،پستان، مثانه، تخمدان، ت 

شود. یقرار داده اند استفاده م یرنرم را تحت تاث  

رود یبکار م یزحاد ن یها یو لوسم ینیهوچک یدر درمان لنفوم ها ینهمچن یسیندوکسوروب   

 

رسد با اتصال به یبنظر م یسیندوکسوروب   

DNA 

ممانعت  یجادو ا یاختالل در ساختمان مولکول یجادا یقاز طر یداس یکو مهار ساخت نوکلئ 

کند یعمل م ییفضا  

 یعدورهسته ، مهار سر ینبه سلول و اتصال به کرومات یعساختار سلول ،نفوذ سر مطالعات

را نشان داده  یکروموزوم یهایجهش و ناهنجار یو القا یک،نوکلئ یدو سنتز اس یتوزیم یتفعال

 اند
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حاد بطن چپ  ییاز جمله نارسا یوکاردم یبتواند منجر به آس یم یسینوکسوروبد یمصرف دارو

 گردد. 

کرده اند  یافترا در یسینکامل دوکسوروب یتجمع یرکه قبال مقاد یمارانیدر ب یدنبا یسیندوکسوروب

 مصرف شود. 

باشد یم یسینکامل دوکسوروب یتجمع یرمتناسب با مقاد یومیوپاتیعوارض کارد  

 یبرا یضرور یو داروها یویر یقلب یااح یزاتاز وجود تجه یسیندوکسوروب یققبل از تزر

یدکامل حاصل کن یناناطم یونوابسته به انفوز یدرمان واکنشها  

 

یسینموارد منع مصرف دوکسوروب  

آن یباتدارو و ترک ینبه ا ازدیادحساسیت  

یدر باردار مصرف  

D 

انسان  ینجن یوجود خطر برا یانگرحاصل از آن ب یجگروه از داروها، مطالعات و نتا یندر ا  

 یرفتهپذ یاست و خطرات احتمال یرزنان باردار اجتناب ناپذ یکه استفاده از دارو برا یاست. زمان

کند یم یزشده است، پزشک دارو را تجو  
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 فصل هفتم هپارین

 

ینل هپارآمپو  (Heparin) 

از انعقاد خون  یریجلوگ یوی،ر یو ترومبوآمبول یعمق یو درمان ترومبوز وردها یشگیریدر پ 

در  یکمک یبه عنوان دارو یالیز،د یقلب و روش ها یجراح یدر گردش خون خارج بدن ط

 دچارکه  یمارانیو مرگ در ب یو کاهش خطر بروز ترومبوز مغز یطیمح یانیشر یدرمان آمبول

شود یشوند، مصرف م یم یو ناگهان یدشد یشروندهحمله پ  

 

شود. اشکال  یدفع م یهکل یقجذب شده و از طر یبه آهستگ یجلد یرز یقدر صورت تزر هپارین

 یلیواحد در م 02222و  یترل یلیواحد در م 3222 یقیتزر یآن به صورت آمپول ها ییدارو

باشد یم یترل  

 

ینموارد مصرف هپار  

یویر یآمبول ی،عمق یدهایترومبوز ور( الف  

 

بعد از ی،از آمبول یشگیریپب (  

لخته در بطن چپ ی،به دنبال سکته مغز یترومبوز مغز  
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باز قلب ی( مصرف در جراحپ . 

 

ی( انعقاد منتشر داخل عروقت . 

 

یدیداخل ور ی( باز نگهداشتن کاتترهاث . 

 

یدارناپا ین( آنژج . 

 

 یچهبه ماه یدنبا ینشود و هپار یانجام م یپوست یرز یا یدیور یقتزر یقدارو از طر ینمصرف ا

شود یقتزر . 

 

 یو پاسخ به درمان مشخص م یدارو بر اساس وزن ، مشکل پزشک ینمصرف ا دوز

 یقهم از طر یشود و گاه یم یقمرتبه تزر 0تا  0 ینروز ب یکاوقات در  یگاه ینشود.هپار

یردگ یت مو قطره قطره صور یبه آهستگ یقتزر ینسرم ا  

 

. اما مشکالت یردگ یصورت م یاریبس یدارو در شکل ها ینا یقتزر یرویو نحوه و ن مقدار

بر اساس آن  یددارو با ینکه ا یروییو ن یقشود که در دوز و نحوه تزر یآغاز م یزمان یجد

 یحبر اساس دستورالعمل ارائه شده و صح یدبا یقتزر ین. بنابرایردشود اشتباه صورت بگ یقتزر

برود یشپ  
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ینمنع مصرف هپار  

 یتیک،پالکت خون، اولسرپ یکم ی،اختالالت خون یرو سا یلیمبتال به هموف یماراندارو در ب این

پس  یه،کل یینارسا یسم،کبد، آنور یدشد یماریفشار خون، ب یدشد یادیز ی،مغز یراخ یزیخونر

عروق  یزیبه سقط و خونر یدموارد تهد ین،به هپار یتو حساس یر،اخ یجراح یا یداز صدمات شد

مصرف شود یدنبا یمغز  

 

یدر باردار ینمصرف هپار  

در سه ماهه سوم و دوران پس از  یژهبه و یکند. در دوران باردار یاز سد جفت عبور نم هپارین

در مادر، دارو را با  یزیاز محل اتصال جفت به رحم و خونر یزیبه علت خطر خونر یمانزا

 یماه طول بکشد، م یکاز  یشکه ب یدر دوران باردار یندرمان با هپار. یدمصرف کن یاطاحت

کند یجادو استئوپروز ا یاستئوپن ادرتواند در م  

 

ینهپار یعوارض جانب  

 ینبا هر کدام از ا ینمصرف هپار ینح یاگر فرد ین؛معمول بر اثر مصرف هپار یجانب عوارض

با پزشک خود تماس  یدنرفتند با یناز ب ینکها یاعالئم مواجه شد که به مرور شدت گرفتند و 

موضوع مطلع کند ینرا از ا یو و یردبگ  
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زخم در محل تزرق یاو  یدرد، کبود ی،قرمز -  

 

مو یزشر -  

 ینبا هر کدام از ا ینمصرف هپار ینح یاگر فرد ین؛بر اثر مصرف هپار یجد یجانب عوارض

خود مراجعه کندبه پزشک  یفور یلیخ یدمواجه شد با یجد یعوارض جانب  

 

به رنگ قهوه یاو  یاستفراغ خون -  

 

مانند یریق یا یاهمدفوع به رنگ قرمز روشن ، س -  

 

یادرار خون -  

 

یعاد یرغ یکبود یا یزیخونر -  

 

یادز یاراز حد و بس یشب یخستگ -  

 

استفراغ یاحالت تهوع  -  
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 فصل هشتم هیدراالزین

 

 

به اتساع آنها کمک یگشادکننده عروق است که با شل کردن عروق خون یک یدراالزینه  

. یشودم یدهاها و ور یانخون در شر یانکند.که منجر به کاهش فشار خون و بهبود جر یم   

شود یفشار خون استفاده م یدمتوسط تا شد یادیدر درمان ز یدراالزینه  

 

 یقلب یستمس یبر رو یدراالزینمشخص نشده است.اثر عمده ه یدراالزینه یقدق یسمهنوز مکان

شود.  یسبب شل شدن عضالت صاف عروق م یمبا اثر مستق یدراالزینباشد. ه یم یعروق

به عضالت صاف عروق که  می، با حرکت کلس یداخل سلول یمکلس یسممتابول ییربا تغ یدراالزینه

کند یم یجادهستند تداخل ا یحفظ حالت انقباض یامسئول آغاز   

 

 یهاست ول یانچهشر یبر رو یدراالزینباشد. اثر عمده ه یگشادکننده عروق م یک یدراالزینه

و کاهش بار قلب یطیسبب کاهش مقاوت مح یدراالزیندارد. ه یزن یدهابر ور یاثر کم  

کند یعمل م یدانتاکس یبعنوان آنت ینگردد.همچن یم   
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 هشدارها

1- 

 یتماتوزلوپوس ار یساز یهشب ینیبال یرتصو یکممکن است  یدراالزینه یماراناز ب یدر تعداد کم

کند یجادا یتشامل گلومرولونفر یستمیکس .  

2- 

ییراتو تغ ینیتواند منجر به حمالت آنژ یم یدراالزینشده توسط ه یجادا یوکاردم یکتحر   

ECG 

شود یوکاردم یسکمیاز ا یناش  .  

3- 

فراوان مصرف  یاطبا احت ینواکسیدازمونوآم یمهارکننده ها یدراالزینمصرف کننده ه یماراندر ب 

 شود

 

یهقابل توص نکات  

نوکلئار قبل از شروع درمان و بصوت  یآنت یباد یآنت یترت یینوتع یخون یشمارش کامل سلولها

بدون عالمت باشد. یماراگر ب یاست حت یضرور یدراالزیندر طول درمان با ه یدوره ا  

و عالئم و  یقراریممکن است ظاهر گردد و با ب ینهعالئم بصورت درد مفاصل ،تب، درد قفسه س

یابدادامه  خواستهنا ینشانه ها  
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 ی،آگرانولوسیتوز،قرمز، لکوپن یتعداد گلبولها ین،خون متشکل از کاهش هموگلوب یسکرازید

قطع گردد یددرمان با یهاناهنجار ینزارش شده است.در صورت بروز اپورپورا، گ  

 

یدراالزینه یجانب عوارض  

تنفس , تپش قلب , ادم ,  یتعداد ضربان قلب , استفراغ , اسهال , تنگ یش, سردرد , افزا تهوع

نی, آنژ ییاشتها یب  

 

یمصرف در باردار  

گروه از داروها  یناز مصرف ا یخطرات ناش. یردپزشک مورد مصرف قرار بگ یزبا تجو یدفقط با

که احساس کند  یانجام نشده است و پزشک زمان یمطالعات انسان ینکها یاهنوز رد نشده است و 

 یآن برا رفاست و مص یشترب یارآن بس یگروه از داروها از مضرات احتمال ینمصرف ا یدفوا

دهدیانجام م یزاست تجو یضرور یمارب  
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 فصل نهم متیل دوپا

 

 

گردد که  یدر خون سبب کاهش فشار خون م یضرور یمیاییدوپا با کاهش سطوح مواد ش یلمت

شود. یو آهسته و آسانتر شدن ضربان قلب م یدهاها و ور یولمنجر به گشاد شدن آرتر  

رود یفشار خون به کار م یادیدوپا در درمان ز یلمت   

 

رود اثر  یباشد.احتمال م یم یالزدکربوکس ینواسیدآم-یکمهار کننده آرومات یکدوپا  یلمت  

باشد که با  یم یننفر ینوراپ یلمت-آن به آلفا میسدوپا مربوط به متابول یلضد فشار خون مت

 یتکاهش فعال یاکاذب و  یعصب یآلفا ،انتقال ها یکآدرنرژ یها یرندهگ یمهار مرکز یکتحر

گردد یسما منجر به کاهش فشار خون مپال ینرن  

 

 فارماکودینامیک

 یعصب یستمس یطیو مح یاثرات مرکز یاست که دارا یکآدرنرژ 0-آلفا یستآگون یکدوپا  متیل

گردد یدوپا بعنوان عامل ضد فشار خون استفاده م یلباشد. مت یم  
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 فارماکوکینتیک

  %32حدود  یانگینبطور م یاست ول یردستگاه گوارش متغ یقدوپا از طر یلمت جذب

افتد.  یساعت اتفاق م 0تا  4 یباشد.حداکثر کاهش در فشار خون پس ازمصرف خوراک یم  

مقدار جذب شده بصورت  %02گردد.حدود  یم یزهدوپا بصورت گسترده در کبد متابول یلمت

دوپا از سد جفت عبور کرده در خون  یلگردد. مت یدفع م راراد یقاز طر یتو متابول یاصل یدارو

گردد یمادر ترشح م یربند ناف و در ش  

 

دوپا یلمت یعوارض جانب  

,  ی, اسهال , کم خون یکارد ی, براد یورات جلد, استفراغ , بث یبوستدهان ,  ی, خشک تهوع

, التهاب پانکراس   ی, بزرگ شدن پستانها , درد مفصل , زرد ی, درد عضالن یجنس یادم , ناتوان

,  ینی, احتقان ب یتی, التهاب کبد , کاهش فشارخون وضع یجنس یلوزن , کاهش م یشافزا

قلب یاحتقان یی, نارسا یدرمالاپ یسم یزنکرول  

 

دوپا یلمصرف مت موارد  

فشار خون یادیخون باال , اورژانس ز فشار  
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 فصل دهم پنی سیالمین

 

 

کند. در موارد  یخون خارج م یانمتصل شده و آنرا از جر یکه به مس اضاف یسیالمینپن یدارو

سراسر بدن شود یبافت یبخون منجر به آس یانتواند با تجمع در جر یم یمس اضاف ید،شد  

 یلسونو یماریبه نام ب یارث یماریب یدارا یماراندر ب یجهت خارج نمودن مس اضاف پنیسیالمین

شود یاستفاده م  

 

 یستئینس یادیشود.ز یاستفاده م یستینس ینهآم یداس یدر کاهش سطح ادرار ینهمچن یسیالمیننپ

به نام  یارث یماریب یدارا یمارانو مثانه در ب یهکل یتواند سبب بوجود آمدن سنگ ها یادرار م

گردد یم یاور یستینس  

درمان ها پاسخ نداده  یرو فعال که به سا یدشد یدروماتوئ یتدر درمان آرتر ینهمچن پنیسیالمین

شود یاند به کار برده م  

قرار نگرفته است ییدجوانان هنوز مورد تا یدروماتوئ یتدر درمان آرتر یسیالمینپن مصرف  

 

 یجادکمپلکس محلول در آب ا ینفلزات سنگ یرسرب، مس، آهن و احتماال سا یوه،با ج یسیالمینپن

گردد یکند که در ادرار دفع م یم  

از  یجادشدهدهد که کمپلکس ا یم یدسولف ید یوندپ یلتشک یستئینبا س یسیالمینپن داروی

شود یم یستئینیسنگ س یلشود، لذا مانع تشک یحل م یشتردر آب ب یستئینس  
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 فارماکودینامیک

 یستینس یدر کاهش دفع ادرار ینشود همچن یاستفاده م یلسونو یماریدر درمان ب پنیسیالمین

و  یدشد یدروماتوئ یتدر درمان آرتر ینهمچن یسیالمینشود. پن یاستفاده م یاور یستئیندر س

درمان ها پاسخ نداده اند به کار برده یرفعال که به سا  

شود یم   

%02-42آن  یستیز یباشد.فراهم یاما ناکامل م یعسر یسیالمینپن یجذب دارو  

باشد. یم   

یزهمتابول یسیالمینپن ید یلبه اس مت یاست.) مقدار کم یکبد یسیالمینپن یسممتابول  

(گردد یادرار دفع م یقاز طر یدسولف یبه شکل د یسیالمینگردد.قسمت عمده پن یم   

باشد یماه م 5-0 یلسونو یماریماه،در ب 5-0 یدروماتوئ یتدر آرتر یسیالمیناثر پن شروع  

باشد یساعت م 5تا  0 یسیالمینپن یبه حداکثر غلظت سرم یدنرس زمان  

 

سالمندان  یرا. زیردفراوان مورد استفاده قرار بگ یاطبا احت یددر سالمندان با یسیالمینپن یدارو

مستعدتر  یو خون یویکل یی،سمیتشاچ ی،تغییراتبثورات جلد یرنظ یسیالمیننسبت به عوارض پن

باشند یم   

مصرف دارو متوقف شده و از  یدبا یدیروماتوئ یماراندر ب یسیالمیندر صورت بروز تب با پن

استفاده گردد. یگرد یگزینجا یدرمان ها  
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مصرف دارو موقتا قطع گردد و پس از فروکش کردن تب ،دوباره و با مقدار  یماریهاب یردر سا

همراه با خارش پوست و  جلدیآغاز گردد. در صورت بروز بثورات  یسیالمینکمتر مصرف پن

موقتا قطع شده و پس از برطرف شدن دوباره مصرف  یسیالمینمصرف پن یمخاط یغشاها

آغاز گردد یسیالمینپن  
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