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موجود در این دانشنامهمطالب   

 

 مقدمه

 

 آسپرین 

 کاپتوپریل

ونیدینکل  

 لودوپا 

 مترونیدازول

 نئومایسین

 فنوباربیتال 

توئینفنی   

 ریفامپین 

 تتراسایکلین
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 مقدمه

 دارو. گذارند می تاثیر گوارش سیستم روی مختلف طرق به خوراکی های دارو

 باشند، موثر و ایمن چند هر دو، هر نسخه بدون های دارو و ای نسخه های

 اگر ها دارو از برخی. باشند داشته افراد برخی روی مخربی اثرات است ممکن

 جانبی مخرب عوارض و دارویی تداخل ایجاد است ممکن شوند، مصرف هم با

 داروی تجویز از پیش شما پزشک که است مهم بسیار این، بر عالوه. کنند

 مطلع شما دیگر های بیماری از همچنین و های حساسیت و ها آلرژی از جدید،

 باشد

 ها دارو گاهی اینکه یا هستند، مشکل دچار کپسول و قرص بلع در افراد برخی

 می کنند می گیر مری در که هایی کپسول و ها قرص. کنند می میل آب بدون را

 موجب است ممکن مسئله این. شوند مری داخلی پوشش تحریک موجب توانند

شوند مری مجرای تنگی و شدن سوراخ خونریزی، زخم، ایجاد  

 بین ماهیچه این کنند، می ایجاد تداخل اسفنکتر ماهیچه فعالیت در داروها برخی

. است معده سمت به آن عبور عامل غذا، بلع از پس و گرفته قرار معده و مری

 به معده اسیدی محتویات برگشت یا رفالکس به ابتال احتمال تواند می مسئله این

دهد افزایش را مری  

داروهای با آن تحریک معده داخلی پوشش محرک عوامل ترین شایع از یکی  

.است استروئیدی غیر االتهابی ضد   
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 قدرت داروها این. است رایج های مسکن دیگر و ایبوپروفن شامل ها دارو این

 اوقات گاهی و داده کاهش را تولیدی اسید برابر در مقاومت برای معده پوشش

 یا خونریزی ، زخم ،(گاستریت) معده داخلی پوشش التهاب به منجر توانند می

شوند  معده پوشش شدن سوراخ  

 داروها این که است سبب بدان این و. شوند می یبوست موجب مختلفی داروهای

 دفع به منجر و گذارند می تاثیر( بزرگ روده) کولن های ماهیچه و عصب روی

شوند می آرام و سخت  
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از داروها با عوارض گوارشی است.آسپرین   

 

 و دندان درد ، سردرد قبیل از دردهایی و درد برای روزمره مسکن یک آسپرین

 مانند عالئم و سرماخوردگی درمان برای تواند می همچنین.  است پریود درد

گیرد قرار استفاده مورد( باالتر و درجه 83) تب کاهش و آنفوالنزا  

 آنفوالنزا و سرماخوردگی داروهای از برخی در ترکیبات سایر همراه به آسپرین

است موجود نیز  

 

 ها مارکت سوپر و ها مغازه ، ها داروخانه از را ها آسپرین اکثر توانید می شما

هستند دسترس در نسخه با فقط انواع از برخی. کنید خریداری  

 

موجود است شیاف یا قرص صورت به دارو این  

 قلبی حمله باالی خطر معرض در یا اید شده قلبی سكته یا مغزی سكته دچار اگر

 مصرف كم دوز با آسپرین روزانه كه كند توصیه است ممكن پزشك ، هستید

است متفاوت درد تسکین برای آسپرین مصرف در این. كنید  
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 یا ناراحت معده به کمتر ، ترتیب این به. کنید میل غذا با را آسپرین است بهتر

شد خواهید مبتال معده . 

ندهید سال 61 زیر کودکان به را آسپیرین هرگز  

 

 خورید می که آسپیرینی نوع به بستگی است مناسب شما برای که آسپیرین دوز

کند می کمک شما عالئم به میزان چه و کنید می مصرف چرا ، دارد بستگی  

 

آسپرین قرص  

شود می تولید گرم میلی 833 قرص صورت به معموالا  آسپرین  

 

است ساعت 1 تا 4 هر قرص 2 یا 6 معمول دوز  

  فشار خود مقعد داخل به آرامی به شما که است دارویی آسپرین شیافهای

 را بسته داخل جزوه در موجود دستورالعملهای ، آنها از استفاده برای. دهید می

کنید دنبال  
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یا گرم میلی 653 حاوی آنها. دارند قرار قوت نقطه 2 در آسپرین شیافهای  

هستند آسپرین گرم میلی 833   

 

مصرف باالی آسپرین جانبی عوارض  

 

(تهوع حالت) بیماری احساس  

(گوش وزوز) گوش در زنگ  

شنوایی مشکالت  

 گیجی

داشتن سرگیجه احساس  

 

 را شما خون آسپرین زیرا در مصرف آسپرین  معمول حد از تر راحت خونریزی

  رقیق

 ، مثال عنوان به. کند خونریزی تواند می تر راحت را شما اوقات گاهی و کند می

شوید بینی خونریزی دچار است ممکن  
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 بی( هفته 83 حداکثر) بارداری اول ماهه 1 در مسکن عنوان به آسپرین مصرف

ست خطر  

 

.نکنید مصرف درد تسکین برای آسپیرین بارداری هفته 83 از بعد  

 - خون شدن لخته و تنفس کالتمش جمله از - عوارضی تواند می بیماری این 

 بهترین پاراستامول ، ها خانم اکثر برای. کند ایجاد شده متولد تازه نوزاد در

است بارداری اواخر در درد ضد مسکن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  9 | 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  10 | 47 

 

 

 

References 

^ Jump up to:a b Use During Pregnancy and Breastfeeding 

^ Jump up to:a b c Brayfield, A, ed. (14 January 2014). 

"Aspirin". Martindale: The Complete Drug Reference. 

Pharmaceutical Press. Retrieved 3 April 2014. 

^ Jump up to:a b "Zorprin, Bayer Buffered Aspirin (aspirin) 

dosing, indications, interactions, adverse effects, and more". 

Medscape Reference. WebMD. Archived from the original on 

7 April 2014. Retrieved 3 April 2014. 

^ Jump up to:a b c Haynes, William M., ed. (2011). CRC 

Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). Boca Raton, 

FL: CRC Press. p. 3.8. ISBN 1439855110. 

^ Jump up to:a b c d e f g h i j k l m "Aspirin". Drugs.com. 

American Society of Health-System Pharmacists. 6 June 2016. 

Archived from the original on 25 April 2017. Retrieved 30 

August 2016. 

^ Patrignani P, Patrono C (August 2016). "Aspirin and Cancer". 

Journal of the American College of Cardiology. 68 (9): 967–76. 

doi:10.1016/j.jacc.2016.05.083. PMID 27561771. 

^ Jump up to:a b Jones A (2015). Chemistry: An Introduction 

for Medical and Health Sciences. John Wiley & Sons. pp. 5–6. 

ISBN 978-0-470-09290-3. 

www.takbook.com



P a g e  11 | 47 

 

 

 

از داروها با عوارض گوارشی استکاپتوپریل   

 

 ، قلب احتقانی نارسایی ،( باال خون فشار) باال خون فشار درمان برای کاپتوپریل

استفاده قلبی حمله از پس بقا بهبود برای و دیابت از ناشی کلیوی مشکالت  

شود می   

 

  کاپتوپریل مصرف از است ممکن کلیوی بیماری به ابتال صورت در

کنید خودداری  

 

 موجود های راهنمایی تمام. کنید مصرف پزشک تجویز طبق دقیقاا  را کاپتوپریل

 شما دوز اوقات گاهی است ممکن پزشک. کنید دنبال را خود نسخه برچسب در

 توصیه مقدار از بیشتر یا کمتر یا بزرگتر مقادیر در دارو این از. دهد تغییر را

نکنید استفاده شده  

 کاپتوپریل از که بگویید جراح به موعد از قبل ، دارید نیاز جراحی عمل به اگر

 متوقف کوتاهی مدت برای دارو از استفاده به نیاز است ممکن. کنید می استفاده

 شود
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 این از ، دارید خوبی احساس اگر حتی ، اید گرفته قرار باال خون فشار تحت اگر

 شما است ممکن. است عالمت بدون اغلب باال خون فشار. کنید استفاده دارو

باشید داشته خود عمر طول در خون فشار داروهای از استفاده به نیاز  

 

 عوارض از برخی و بیاورد پایین را شما خون فشار تواند می الکل نوشیدن

دهد می افزایش را کاپتوپریل جانبی  

 

 استفاده پتاسیم های مکمل یا نمک های جایگزین از کپتوپریل مصرف هنگام در

  نکنید
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از داروهای با عوارض گوارشی استنیدین کلو  

 

 را خون فشار ، خون در خاص شیمیایی مواد برخی میزان کاهش با ونیدینکل

 به شما قلب و شود شل شما خونی های رگ شود می باعث این. دهد می کاهش

میزند تر راحت و آرامی  

 

 ، کرونر عروق شدید بیماری یا قلبی بیمارین از نظر کلونیدی مصرف از قبل

 قلبی حمله سابقه ، پایین خون فشار ، آهسته قلب ضربان ، قلب ریتم در اختالل

بررسی شوید کلیوی بیماری ، مغزی سکته یا  

 

 شیرده کودک یک به است ممکن و شود منتقل مادر شیر به تواند می کلونیدین

بگویید خود پزشک به کودک شیردهی صورت در. برساند آسیب  

 

 عالئم است ممکن یا ، نکنید متوقف ناگهانی طور به را کلونیدین از استفاده

باشید داشته ناخوشایند ترک  
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 سردرد) خطرناک بسیار خون فشار شامل است ممکن حد از بیش مصرف عالئم

 ، سینه قفسه درد ، اضطراب ، بینی ضعف ، گوش یا گردن در ضربان ، شدید

باشد پایین خون فشار آن دنبال به و( نفس تنگی  

 ، سرماخوردگی احساس لشام است ممکن حد از بیش مصرف عالئم سایر

  عمق کم یا ضعیف تنفس ، آلودگی خواب یا شدید ضعف

باشد زیر موارد شامل است ممکن رایج کلونیدین جانبی عوارض  

 

سرگیجه؛ ، آلودگی خواب  

 

پذیری؛ تحریک یا خستگی احساس  

 

اشتها دادن دست از ، دهان خشکی  

 

 یبوست

 

  چشم خشکی
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ها کابوس ،( خوابی بی) خواب مشکالت  
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.از داروها با عوارض گوارشی استودوپا ل  

 

 پارکینسون بیماری درمان برای دوپا یکارب با همراه یا تنهایی به لوودوپا

 به بیماران از برخی .شود می گفته لرزش فلج آن به گاهی که شود می استفاده

 می مند بهره لوودوپا از تنها دیگر برخی که حالی در ، دارند احتیاج دارو ترکیب

 فراهم را بدن تر طبیعی حرکت امکان لوودوپا ، عضالت کنترل بهبود با. شوند

کند می  

 استریاتوم یافته كاهش دوپامین تامین با عمدتاا  و است دوپامین سازپیش لوودوپا

كندمي عمل  

 معده تخلیه سرعت به آن جذب اما شود،مي جذب سریعاا  كوچك روده از لوودوپا

دارد بستگي آنومحتویات    

 

  لوودوپا جانبی عوارض

 وضعیتي، فشارخون كاهش سراسیمگي، خوابي، بي استفراغ، تهوع اشتهایي،بي

 حركات بدن، میعات سایر و ادرار شدن رنگ قرمز آریتمي، قلب، تپش گیجي،

 ندش محدود باعث است ممكن كه سایكوز و هیپومانیا طبیعي، غیر و ارادي غیر

شوند مصرف مقدار  
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شود مصرف غذا با همراه است بهتر دارو این درمان، اول ماه چند طول در  

 این مصرف پزشك با مشورت بدون. شود كامل باید دارو این با درمان دوره

شود قطع نباید دارو  
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از داروها با عوارض گوارشی است.مترونیدازول   

 

 ، کبد ، روده یا معده ، واژن باکتریایی عفونتهای درمان برای مترونیدازول از

شود می استفاده تنفسی دستگاه و قلب ، مغز ، مفاصل ، پوست  

 

 با درمان تحت بیماران در عصبی سیستم ناهنجاریهای سایر و تشنج

 تا کنید متوقف فوراا  را مترونیدازول باید شما. است شده گزارش مترونیدازول

 سوزن یا حسی بی ، ضعف ، بینایی تغییرات ، سردرد ، تشنج مانند عصبی عالئم

کنید متوقف را سوزن  

 

 نشده متولد نوزاد به تواند می بارداری اول ماهه سه در مترونیدازول از استفاده

 به هستید باردار دارو این از استفاده حین در یا هستید باردار اگر. برساند آسیب

بگویید خود پزشک  

 تا کرد مصرف خوراکی مقداری یا غذا اصلی هایوعده با توانمی را دارو این

 با هایینوبت در روز شبانه طی دارو این است بهتر. نکند ناراحت را معده

.بماند باقی ثابت خون در دارو سطح تا شود مصرف یکسان فواصل  
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 ساعت ۶ هر است بهتر کنید مصرف را قرص این نوبت ۴ روزی قراراست اگر 

 داروی درصد ۰۸ حدود گفت میتوان دارو این جذب میزان درباره. باشد بار یک

 تأخیر به را جذب سرعت غذا که است ذکر به الزم. شودمی جذب خوراکی

ندارد تأثیری جذب مقدار در اما اندازدمی  

 سرگیجه، همچون جانبی عوارض باعث است ممکن دارو این کلی طور به

 خشکی و یبوست اشتها، کاهش معده، درد استفراغ، و تهوع اسهال، سردرد،

شود دهان  
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از داروهای با عوارض گوارشی استنئومایسین   

 

کند می مبارزه را بدن های باکتری که است بیوتیک آنتی یک نئومایسین  

 

. شود می استفاده روده جراحی حین در عفونت خطر کاهش برای نئومایسین زا

شود می استفاده کبدی کما عالئم کاهش برای نیز نئومایسین از   

 

 عمل از قبل ای روده های باکتری سرکوب عفونی، اسهال درمان در نئومایسین

 مصرف خون چربی آورد پایین برای و کبدی کومای در کمکی درمان جراحی،

شود می  

  

مصرف مقدار و روش  

  

 در خوراکی راه از کیلوگرم/ گرم میلی 53 روزانه عفونی اسهال درمان در:بالغین

شود می مصرف روز 8 تا 2 مدت به( ساعت 1 هر)  منقسم دوز 4  
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 راه از کیلوگرم/گرم میلی 633 تا 53 روزانه عفونی اسهال درمان در:کودکان

شود می مصرف روز 8 تا 2 مدت به ساعت 1 تا 4 هر خوراکی  

 

 

 از و شود می باکتری در پروتئین سنتز مانع. است باکتریوسید یک نئومایسین

گردد می تقسیم و رشد حال در های باکتری مرگ موجب طریق این  

 

 باکتری شود می باعث که کرد استفاده توان می جراحی عمل از قبل دارو این از

. کند پاک گوارش دستگاه از را ها  

 همچنین. است کبدی کومای در کمکی درمان. دارد کاربرد نیز عفونی اسهال در

 سطح که افرادی در زیرا باشد موثر نیز خون چربی آوردن پایین در تواند می

 صفراوی های اسید به تواند می دارو این دارند، باالیی صفراوی های اسید

کند می جلوگیری آنها چرخه و بازجذب از و شود متصل  

 چشمی عفونت است ممکن طوالنی یا مکرر های دوره برای دارو این از استفاده

 آب و گلوکوم مثل بدهد چشمی دیگر مشکالت است ممکن و بدهد قارچی جدید

ها زخم ترمیم تاخیر یا و مروارید  
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 پزشک به فورا داشتید ها چشم در درد یا و بینایی مشکالت چشم، ترشح اگر

دهید اطالع  
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.از داروها با عوارض گوارشی استفنوباربیتال   

 

 فنوباربیتال از.  شود می استفاده تشنج از جلوگیری یا درمان برای فنوباربیتال

شود می استفاده مدت کوتاه برای بخش آرام عنوان به نیز  

 

. رودمي كار به صرعي مداوم حمله در و كوچك صرع انواع تمام در فنوباربیتال

 جمله از حاد تشنجی حمالت از بعضي اضطراري درمان براي تزریقي فنوربابیتال

 همچنین و استریكنین به سمي واكنشهاي و ،مننژیت اكالمپسي با همراه حمالت

شودمي مصرف تب از ناشي تشنجي حمالت درمان و پیشگیري جهت  

 

فنوباربیتال جانبی عوارض  

 تحریك پوستي، آلرژیك واكنشهاي تعادل، عدم ذهني، افسردگي آلودگي، خواب

 غیر زیاد فعالیت و هیجانات سالمندان، در شعور اغتشاش و بیقراري پذیري،

باشندمي دارو این جانبي عوارض از مگالوبالستیک خوني كمكودكان، در عادي  

 

 آن آوردن، یاد به محض به دارو مصرف نوبت یك شدن فراموش صورت در

شود، مصرف باید نوبت  
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 نوبت مصرف از باشد، فرارسیده بعدي نوبت مصرف زمان تقریباا  اگر ولي 

شود خودداري باید بعدي مصرف مقدار كردن دوبرابر و شده فراموش  
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توئین از داروهای با عوارض گوارشی استفنی   

.  گویند می نیز تشنج ضد آن به که است صرع ضد داروی یک فنیتوئین

کند می کار شود می تشنج باعث که مغز در تکانه کندی با فنیتوئین  

 

 را تشنج انواع تمام بیماری این.  شود می استفاده تشنج کنترل برای فنیتوئین از

 شما برای مناسب دارو این آیا که کند می تعیین معالج پزشک و کند نمی درمان

خیر یا است  

 به. گردد تعیین متخصص پزشک توسط باید حتما دارو این مصرف دقیق میزان

 گرممیلی ۵۲۱ ابتدا بزرگساالن در تشنج حمالت کنترل منظور به معمول طور

 مصرف کپسول از گرممیلی ۵۸۸ و خوراکی سوسپانسیون از روز در بار سه

 تنظیم روز ۷-۵۸ بیمار تحمل و نیاز حسب بر مصرف مقدار سپس و شودمی

گرددمی  

 افراد همچنین و کلیه نارسایی پورفیری، کبد، نارسایی به مبتال افراد در دارو این

شود مصرف نباید دارو به حساس  

 اثر نتیجه در و افزایش را خوراکی بارداری ضد داروهای متابولیسم توئینفنی

دهدمی کاهش را آنها  
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کرد مصرف شیر یا غذا با را دارو توانمی گوارش تحریک کاهش منظور به  

است ضروری پزشک به منظم مراجعه درمان، پیشرفت بررسی منظور به  

باشد مطلع دارو مصرف از پزشک باید جراحی، عمل هرگونه به نیاز صورت در  

 

 ناگهانی بروز امكان زیرا شود، خودداری باید دارو مصرف ناگهانی قطع از

دارد وجود تشنجی حمالت  
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از آنتی بیوتیک ها با عوارض گوارشی استتتراسایکلین   

 

 مجاری ، ها روده ، پوست باکتریایی مختلف عفونتهای درمان برای تتراسایکلین

 بدن های سیستم سایر و لنفاوی غدد ، تناسلی دستگاه ، ادراری مجاری ، تنفسی

 های بیماری یا شدید های آکنه درمان در اغلب این. گیرد می قرار استفاده مورد

شود می استفاده کالمیدیا یا سوزاک ، سفلیس مانند مقاربتی   

 

 آسیب نشده متولد نوزاد به تواند می بارداری دوران در تتراسایکلین از استفاده

شود کودک زندگی در بعدا ها دندان دائمی رنگ تغییر باعث یا برساند  

 

تتراسایکلین جدی عوارض  

دید تاری, سرگیجه, شدید سردرد  

آنفوالنزا عالئم دیگر و درد بدن و لرز و تب  

پوست قرمز های جوش و برداری الیه, شدید تاول  

ادرار شدن قطع یا و طبیعی غیر کاهش  

 احساس یا و گیجی, تب, ادرار شدن تیره, آن شدن زرد و پوست رنگ تغییر

 ضعف
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, استفراغ و تهوع حالت, پشت به آن گسترش و معده فوقانی قسمت در شدید درد

قلب ضربان شدن سریع  

چشم و پوست زردی, اشتها دادن دست از  

طبیعی غیر ضعف, خونریزی یا و کبودی  

 

دارد مصرف منع دارند، دارو به مفرط حساسیت که افرادی در تتراسایکلین . 

دارد مصرف منع بارداری دوم نیمه در خصوص به بارداری در تتراسایکلین . 

دارد مصرف منع سال 3 زیر کودکان در تتراسایکلین  
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