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 کافئین  

 بارداری است کافئین از داروهای آسیب رسان 

 

و به   د یتا سر حال شو د یخوردی هر روز چند فنجان قهوه و نسکافه م  دیباردار شو  نکه یاز ا ش یتا پ

  چیبه ه   د؟یدار اجی فنجان قهوه تلخ احت  ک ی به  د یبخواب رتر ی ها دشب  نکهیا یبرا د؟ یبرس تانیکارها

  ن یمقدار کافئ  نیاکه نکند  د یو مدام نگران دیتان دست بکشاز الته هات چاکلت روزانه  دیتوانی وجه نم 

 اورد یب تانن یسر جن ییبال

 نیدرباره کافئ  یقیحقا

که   شودی و فشار خون م ضربان قلب شیباعث افزا   ت،یخاص ن یهم لی محرک است و به دل  نی. کافئ1

 . شودی نم  ه ی توص یباردار  ط یدر شرا کدامچیه

  ونیدراتاسیباعث از دست رفتن آب بدن و ده جهیو در نت کندی م  ادیتعداد دفعات ادرار را ز   نی. کافئ2

 . شودی م

  تواندی اثر بگذارد. درست است که بدن شما م  ن یجن ی رو  تواندی و م  کندیاز جفت عبور م  نی. کافئ3

و چون   تواندی نم نیجن  ی تحمل کند ول د،یکنی م  افت یصورت روزانه در را که به  ی نی مقدار کافئ

  زهی بولدر بدن او متا ی به درست ن یکافئ نیهمچنان در حال کامل شدن است، بنابرا ن یجن سم یمتابول

 . شودی نم

خواب و حرکت او در   یالگو یرو  تواندی شود م نیکه وارد بدن جن  نیاز کافئ  ی. هر مقدار4

محرک است و همانطور که شما   ن یباشد که کافئ  ادتانیداشته باشد.  یاثر منف یآخر باردار یهاماه

 . کندی مختل م  زی را ن ن یخواب جن دارد،ی نگه م  داریرا ب

شکالت و   ،یاز آن در نوشابه، چا ی ریفقط در قهوه و نسکافه وجود ندارد، بلکه مقاد  نی. کافئ5

 . شودی م  افت ی ز ین  رسندی که بدون نسخه به فروش م  یضدسردرد  یهاقرص   یحت
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و   یبارور  ییکاهش توانا ،یمادرزاد  صیزودرس، تولد نوزاد نارس، نقا  مانیبا زا  نیمصرف کافئ

که بتواند به طور   یااگرچه مطالعه آوردن نوزاد با وزن کم همراه است.  ا یبه دن  سکیر  شیافزا

ن  یبهتر است در مصرف کافئ  ی در دوران باردار یاظهار نظر کند وجود ندارد ول نهیزم ن یقاطع در ا

 شود.  ییجوصرفه 

 شودی م  ی باعث نابارور  نی. کافئ2

  ن یکافئ ی باال ری و مصرف مقاد  یدر باردار ر یتاخ  انیاز ارتباط م یمطالعات حاک  ی : بعضتیواقع

 است. 

که اصال   ییهااز خانم  ش یدو برابر ب کنندی مصرف م  نیکافئ  گرمی لیم  200از   ش یکه روزانه ب ی زنان

آن در مجله   ج یکه نتا یگریدر معرض سقط هستند. در مطالعه د کنندی نم افت یدر نیکافئ

قهوه در   تر یلیلیم   350تا  200که روزانه   یمنتشر شد، مشخص شده بود که زنان  ی ولوژی دمیاپ

 شوند.   ن یکمتر احتمال دارد که دچار سقط جن خورند ی روز م

  ه یمتنوع است به زنان باردار توص   ار یبس نه یزم ن یانجام شده در ا یهاپژوهش  ج یآنجا که نتا از

  ی لیم  350فنجان   ک یدر روز )معادل  گرمیلیم   200خود را در حدود  نی کافئ افتیدر زانیم  شودی م

 قهوه( نگه دارند.   یتریل

 

 د یدار را بشناس ن یکافئ یها  یدن ینوش

 ن یکافئ گرمی لیم  45=   اهیس  یچا تریلی لیم  170

 ن یکافئ گرمی لیم  40سبز =  یچا تریلی لیم  170

 ن یکافئ  گرمی لیم  150تا  80اسپرسو =  تریلی لیم  60

 نیکافئ  گرمی لیم  140تا   90=  ی قهوه دم کرده معمول  تریلی لیم  250

 ن یکافئ  گرمی لیم  60تا  30نسکافه =    تریلی لیم  250
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احتمال دارد دچار   شتر یاند ب مصرف کرده  ن یکافئ یادیمقدار ز   یکه در دوران باردار ی وزادان بانوانن

 در هنگام خواب( شوند.  یدر خواب )مشکل تنفس یخفگ

  زانی م  دی)حدود دو فنجان( با خورندی م ن یکافئ گرمی لیم  ۲۰۰از  شتریکه روزانه ب یباردار بانوان

که افراد   کنند ی م  هیکاهش بدهند. متخصصان سالمت توص  یخود را در دوران باردار نیمصرف کافئ

  یدن ینوش کی   ینی گزیکاهش دهند، به عنوان مثال جا ی جیخود را بصورت تدر نیمصرف کافئ

 در روز، تا از مشکالت ترک آن اجتناب کنند.  نیبدون کافئ  ن یگزیجا ک یبا  ی نیکافئ
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 حشیش  

 بارداری است حشیش از داروهای آسیب رسان 

 

   دیآ  یشاهدانه( بدست م  اهیگ یبرگ ها و ساقه ها ن ی)همچن اهیگ  یعمدتاً از گل ها شیحش

  ی مصرف یخطر جد چیه  جوانایو مار  شی باورند که حش   نیبر ا  یکم  ار یبس  یکه عده  یدر حال

از خطرات مختلف مربوط به استفاده   یحرف وجود دارد. تعداد ن یبر خالف ا ی ندارند، اما شواهد

 وجود دارد: ش یمزمن از محصوالت شاهدانه مانند حش

کنند،   یاستفاده م  یکه کودکان و نوجوانان از محصوالت شاهدانه ا  ینشان داده است زمان  قاتیتحق

و حافظه شان   یری ادگیبر   یتواند به طور منف ی شوند که م ی مغز م د یبه مناطق سف  ب یدچار آس

 آن را مختل کند.  ی بعد لز مدت ی بگذارد و حت ر یتاث

 ت مصرف الکل  اختالال  یباال زانی کنند، م یکه از محصوالت شاهدانه استفاده م  یافراد

  یدرصد( را دارند. آنها اغلب دارا 50از   شی )ب  ات یدرصد( و اختالالت مصرف دخان 50از  شی)ب

ابتال   زانی م  شیحال، خطر افزا نیخواهند بود؛ با ا ات یمرتبط با استعمال دخان  یانواع مشکالت تنفس 

 باره وجود دارد.   نیدر ا ز ین  ه یر  رطانبه س 

 

دهند که   یم  ش یافزا نشانی جن یمشکالت را برا  سک یر  ی ان باردار با مصرف محصوالت خشخاشزن

از   یمدت از محصوالت شاهدانه با تعداد ی هرگز قابل برگشت و درمان نخواهند بود. استفاده طوالن

نوجوانان و    ژهیاز افراد، به و  یاریاز جمله رشد جنون در بس یمشکالت مربوط به سالمت روان 

 در ارتباط است  ن،جوانا
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و   ی مبتال به اختالالت اضطراب، افسردگ یسوم از نوجوانان مصرف کننده شاهدانه ا  کی حدود 

  ش یب  یمشکالت مربوط به اختالل کم توجه   یدرصدشان دارا 60استرس پس از حادثه هستند و 

 . ستند یقابل درمان ن   کی  چیباشند، که در کل ه  ی م یاختالالت رفتار ایو  یفعال

 

 احساس وجود نخواهد داشت: نیا ی که بعد از مدت شیاثر کوتاه مدت، اما کاذب حش

 اعصاب.  تمدد

 . یشاد ایخوب   یاحساس

 . شرفتهی پ یاحساس یها  تجربه

 و مزه.  ، ییشنوا د،یواضح از جمله د  یاحساس ات یتجرب

 کند شدن زمان.  حس

 شدن.  یاجتماع شیافزا

 . ی ترس و مهار کردن رفتار کاهش

 

 :شی مصرف حش   یثرات جانب ا

 . یحس  فی تحر

 عضالت شکم.   یاستفراغ و گرفتگ  تهوع،

 بدن. ی دست دادن هماهنگ از

 در تنفس.  رات ییتغ

 (. ی )به عنوان مثال، حمله قلب  یعروق  یضربان قلب و فشار خون و خطر مشکالت قلب شیافزا
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 . د یشد ی آلودگ خواب

 شهرت دارد و وزن. یگاو یاشتها که به اشتها  شیافزا

 

 : شیثرات بلند مدت مصرف حشا

 . تی , انفوالنزا و برونشی مانند سرماخوردگ ع یشا یها یمار ی کم در برابر ب مقاومت

 رشد بلوغ.  ل یمسا

 . ی سلول م یو تقس یرعادی غ یسلول ساختار

 . یتستوسترون و کاهش عملکرد جنس  د یتول کاهش

 . ی تنفس مشکالت

  یخطر برا شیو افزا  ی , افسردگزه ی, نداشتن انگ ی عالقگ ی که شامل ب یو روان شناخت یعاطف ل یمسا

 هستند.   یش یروان پر جادیا

 در خلق و ادراک.  ر ییتغ

 تر شوند.   یمانند و ممکن است از زمان استفاده طوالن   یم  ی در طول زمان باق ل یمسا ن یاز ا یاریبس

 

 

 مرگبار  ی وابستگ  نیو عالئم ا ش یبه حش  یوابستگ

 رود    یاختالل استفاده از مواد به کار نم  ای  ادینشان دادن اعت یبرا  گرید یوابستگ  اصطالح

بدن با حضور مواد اشاره دارد. عالئم ترک با کاهش    یکیولوژ یز یف  یبه سازگار ی جسم یوابستگ

 . هدد  یشود, رخ م ی م  جادیا یک یزی ف ی که وابستگ ی فرد, زمان ستم یسطح ماده در س 
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 عوارض بلند مدت مصرف:

 ی ( بافت مغزلی)تحل یآتروف   - 1

 استعداد تشنج  - 2

 كنند.   ی م  یمادرزاد یها یكه فرزندان فرد را مبتال به ناهنجار  یك یژنت ب یآس  - 3

 بدن ی منی ا تیاختالل فعال - 4

 (  یقاعدگ  ینظم  ی مردانه و زنانه ) ب ی جنس یغلظت هورمون ها ریی تغ  - 5

 ی وانگ یو د انیهذ  -توهم - یاختالالت اضطراب - 6

 

 از ترك:  یناش یهانشانه 

محدود به   نیاز ترك در معتاد ی ناش یها است. نشانه  ی جسم ری و غ یروان  ش، یبه حش  یوابستگ

ها   نشانه   نیاست و همه ا فی و تهوع خف  ییاشتها  ی ب ،یخواب  ی ب  ،یقرار  ی ب  ،یریپذ  ك یتحر  شیافزا

 را قطع كند.   ش یحش اد یز ر ی مصرف مقاد ی كنند كه شخص به طور ناگهان ی بروز م  ی هنگام
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 بامازپینکار

 ای آسیب دوران بارداری است کاربامازپین از داروه

 

ه باعث تشنج و درد عصب مي شوند مانند نورالژي  ضد تشنج است. با كاهش تكانهاي عصبي ك کی

 تجمینال و نوروپاتي دیابتي كار مي كند.  

Carbamazepine   شود   یاستفاده م  یدرمان اختالل دوقطب یبرا نی همچن 

Carbamazepine   استفاده   یی دارو  یراهنما ن یمقاصد ذکر شده در ا  یممکن است برا نی همچن

 شود. 

 

مصرف   ن یاز کاربامازپ د ی، نبا د یدار تی، اگر به آن حساس د یگر سابقه سرکوب مغز استخوان دارا

  ای  نیپرام  یمی ، ا ن ی، دوکسپ ن یپرامی، دز نیلیپت  ی تر ی مانند آم  یضد افسردگ ی از داروها ای  دیکن

 .  د یاستفاده کن نیپت ینورترپ 

  یاز داروها م  ی. برخ د ییبگو دیکن  ی که استفاده م یگرید یخود را در مورد تمام داروها پزشک 

  ی واند عوارض جانبت ی امر م ن ی، که ا اورند یب  ن ییپا ایخون شما را باال   ن یتوانند سطح کاربامازپ

  زا ی برخ ی تواند بر رو  یم  ن یهمچن Carbamazepineدارو را کم اثرتر کند.  نیا ا یکند  جادیا

 آنها شود.  ش یافزا ای ی کمتر یبگذارد و باعث اثرات جانب  ر یخون تأث  گرید یداروها

 

  کی واکنش آلرژ  ای ی زندگ  یکننده برا د یتهد  یبثورات پوست  ایخون  یممکن است باعث مشکالت جد

تاول و   جادیکه باعث ا دیدار یورم پوست  ای ی، کبود  یزی ، خونر رمعمولی شود. اگر تب ، ضعف غ

 . د یریشود با پزشک خود تماس بگ  ی م  یبردار ه یال
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 . د یقطع نکن  ایرا شروع   نیپزشک ، مصرف کاربامازپ ه ی، بدون توص د یاگر باردار هست

 :  دییبه پزشک خود بگو  دیاگر تا به حال داشته ا

   ؛یقلب  مشکالت

   ه؛ی کل ایکبد  ی ماریب

 ؛   گلوکوم

 ؛   ایری پورف

   ن؛ییپا  میسد سطح

  ای .   ی، اختالل خلق ی افسردگ

 . یاقدامات خودکش  ای افکار

 

تواند خطر بروز تشنج    یم  ن یکند و همچن جادی ا یتواند عوارض جانب یم  دارو  ن یالکل با ا دنینوش

 دهد.   شیرا افزا 

ناخواسته    یتعامل داشته باشد و منجر به عوارض جانب ن یفروت ممکن است با کاربامازپ پ یگر

 .  دیکن  ی فروت خوددار پ یشود. از استفاده از محصوالت گر

شما خواهد   یرو یری دارو چه تاث  ن یکه ا دیتا بدان د یکن ی خطرناک خوددار  یها تیفعال  ای ی رانندگ از

 شما ممکن است مختل شود.   یواکنش ها گذاشت

Carbamazepine  برنزه کردن   ایتواند شما را راحت تر آفتاب بخورد. از تابش نور آفتاب  ی م

  ا ی SPF 30) د یاستفاده کن و از ضد آفتاب  دیاز منزل لباس محافظ بپوش رونی. هنگام بدیکن  یخوددار

 باالتر(. 
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  ا ی، تنفس دشوار ، تورم در صورت  ر ی) که نی به کاربامازپ یآلرژ تیدر صورت بروز عالئم حساس

بنفش( از    ای) تب ، گلودرد ، سوزش در چشم ، درد پوست ، قرمز  یپوست   دیواکنش شد   ایگلو( 

  هی تاول و ال جادی و باعث ا ابد ی ی که گسترش م ی . بثوراتدیری کمک بگ یپزشک  ی فور یکمک ها

 شود(.   ی م  یبردار

  قرار دهد    ری بدن شما را تحت تأث  یاز قسمت ها ی اریتواند بس ی که م دیدار یجد یی واکنش دارو  اگر

  ی، تب ، غده ها یاست: بثورات پوست  ریشامل موارد ز  ی ماریب  نی. عالئم اد یکن یمعالجه پزشک

 چشم.  ا یزرد شدن پوست  ا ی رمعمولیغ ی ، کبود دیف شد متورم ، درد عضالت ، ضع 

 

در کنار هم   د یاز داروها نبا ید و بعض ارتباط برقرار کنن نیتوانند با کاربامازپ ی از داروها م یاریبس

بدون نسخه است .    یاه یها و محصوالت گ نیتام یبدون نسخه ، و  یشامل داروها ن یاستفاده شوند. ا

موجود    یروهاذکر نشده است. در مورد تمام دا یی دارو یراهنما ن یهمه فعل و انفعاالت ممکن در ا

به پزشک   د یمتوقف کرده ا ایکه مصرف آن را شروع کرده   ییو هر دارو یفعل  یدر مورد داروها

 د ییخود بگو 
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 هروئین 

 ز داروهای آسیب رسان دوره بارداری استهروئین  ا

 

در عرض  نیاست که فرد با مصرف هروئ ایمخدر ها در دن نیتریاز قو یکی نیهروئ

چهره فرد مشهود است  یرو یبه خوب نیشود. عالئم مصرف هروئ یچند روز معتاد م

 نیبرد. عوارض مصرف هروئ یبودن فرد معتاد پ ینیتوان به هروئ یدقت م یو با کم

 کند.  یب و نابود میماه بدن را تخر 6است و در عرض  ادیز اریبس

است که در آب حل  یامزهو تلخ دیسف یپودر بلور یدر شکل خالص به صورت نیهروئ

 نکهیو ا دیتول ندیبسته به فرآ شود،یفروخته م بانایدر خ نیکه هروئ ی. هنگامشودیم

 یابانیخ نی. هروئکندیم دایپ یبه آن اضافه شده باشد، رنگ و قوام متفاوت یچه مواد

چسبنده  رهیصمغ ت کی ایدانه دانه یاماده قهوه کی د،یسف یممکن است به شکل پودر

 باشد. رهیت یاقهوه

 

متفاوت است، و ممکن است از دو  گرید یابه بسته یااز بسته یابانیخ نیخلوص هروئ

 جیماده را مصرف کند، به تدر نیکه به طور مداوم ا یمتفاوت باشد. فرددرصد  ۹۸تا 

 ییو چشا ییایگردد. حس بو یحس م یب زیحواس خود را از دست داده و بدنش ن

مانند شکر،  هایافزودن  یرود. برخ یم لیتحل زیبدن ن گرید یرفته و قوا نیاز ب بایتقر

و  روندیبه کار م یفروشوزن جنس هنگام خرده شیافزا یخشک برا ریش اینشاسته 

 به آن افزوده شوند. نیاثرات هروئ شیافزا یداروها ممکن است برا ریسا
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همراه داشته باشد؛ به  به یتواند عواقب مرگبار یم نیاز حد هروئ شیمصرف ب

مجددا اقدام به مصرف مواد به  ،یدوره پاک کیکه معتادان پس از  یخصوص زمان

 ایمواد مانند الکل، آرام بخش ها، و  ریرا با سا نیهروئ ایکرده و  هیاول زانیهمان م

 . کنندو پس از آن مصرف  بیمواد مخدر ترک ریسا

که نشانه  دیساعت طول خواهد کش ۷۲ماده داشته باشد،  نیبه ترک ا میتصم یاگر کس

 کار ظاهر گردد.   نیاز ا یو نقطه اوج ناش هیاول یها

از  یاریچند ماه بگذرد تا فرد به طور کامل پاک شود. بس دیمرحله با نیپس از ا

نداشته باشند اقدام به مصرف  نییبه هرو یکه دسترس یطیدر شرا ن،یمعتادان به هروئ

 کنند. یآرام بخش م یقرص ها ایها و  نویاف ریسا

 

 نیعوارض مصرف هروئ

قرار داشته باشد،  نیها نشان داده که اگر نوزاد در شکم مادر در معرض هروئ پژوهش

ها  ونیاف ریو سا نی. هروئدیایب ایاحتمال وجود دارد که بچه به صورت معتاد به دن نیا

 نیکنند. مصرف ا یبدن را مختل م یعصب ستمیبوده و س یآرام بخش تیخاص یدارا

را به طور  یو روح یجسم یداده و دردها هشها سرعت عملکرد بدن را کا ونیاف

در بدن بالفاصله پس از مصرف آغاز شده و  نیهروئ راتیبرد. تاث یم نیموقت از ب

  نیاز ا یانجامد. برخ ین تا چند ساعت به طول ممصرف آ زانیبسته به نحوه و م

رفتن  نیو آرامش، و از ب یدر بدن، احساس سرخوش یاثرات عبارتند از: احساس گرم

 .ندیاحساسات ناخوشا ریو سا اضطراب
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شود  یم ی، کما ، اختالالت تنفس دیشد یحس یباعث بروزب نیهروئ ادیز زانیمصرف م

 یشود برخ یبه ندرت خطرناک م نیاز مصرف بلند مدت هروئ یناش یکیزی،عوارض ف

 از عوارض عبارتند از :

  

، کاهش  هیدر عادات ماهانه زنان ، ذات الر ینظم یمزمن ، بروز اختالل و ب بوستی

مقاومت در برابر عفونت ها ، تنگ شدن مردمک ها ، خارش و عرق کردن ، از دست 

 باشد .  یمختلف م یهایماریو ب یسجن لیدادن م

 دادهنشان  یپزشک یبررسها یمواد ط نیمدت ا یو الزم به ذکر است که مصرف طوالن

افراد مصرف   یکند و زندگ یم جادیا یدر نحوه عملکرد مغز  یراتییکه به مرور تغ

 اندازد .   یکننده را به خطر م

 ۱۲دارد. تنها  ادیاعت یباال لیاست که پتانس یرقانونیخطرناک و غ یدارو کی نیهروئ

 طول زیمدت ن نیهم قایکند. دق یم دایپ ادیهفته پس از مصرف، فرد به صورت کامل اعت

ماده را کنار بگذارد. عالئم ترک پس از سه روز به  نیکشد تا مصرف کننده بتواند ا یم

 رسند. یاوج خود م
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 نقائص هنگام تولد

 یخاص یموضوع، مربوط به سالمت نوزاد است که ممکن است هنگام تولد، اعضا نیا

 طیشرا نیوجود داشته باشد. هم یصیها آنها نقادر رشد اندام  ایرا نداشته باشد و 

او به وجود  یزندگ یکل تیبدن و وضع یرا در بهداشت عموم یمشکالت تواندیم

 .اوردیب

 یجسم انقباض

در دوران   نیاست که در صورت مصرف هروئ یعیاز موارد شا یجسم انقباضات

  وارهیتر از موعد از دمشکل، جفت زود نی. در ادیآی م دیزنان باردار پد یبرا یباردار

سالمت مادر و نوزاد  یکه برا آوردیبه بار م یدیشد یهایزیو خونر شودی رحم جدا م

 .دهدیم شیافزا او مادر ر نیخطرناک است و خطر مرگ جن

 زودرس تولد

. ممکن کندیزودرس را چند برابر م مانیدر زنان باردار خطر زا نیبه هروئ ادیاعت

داشته  یعیطب ریمتولد شود و وزن غ یباردار 47قبل از هفته  یهااست نوزاد در هفته

 ،یریادگی ،یو اختالالت حرکت یمشکل باعث به وجود آمدن مشکالت رشد نیباشد. هم

 گریآمده از د اینوزاد به دن یو مرگ ناگهان نیجن ط. سقشودیم  ندهیو... در آ یرفتار

 است. یدوران باردار در نیعوارض مصرف هروئ
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 لیتیوم

 

 لیتیوم از داروها با عوارض بارداری است

 

گذارد.  یم ریدر بدن تأث یا چهیو ماه یعصب یسلولها قیاز طر میسد انیبر جر میتیل

 گذارد.  یم ریتأث ییدایش ای کیبر تحر میسد

 ( استفاده کیمان ی) افسردگ یجنون از اختالل دو قطب یدرمان قسمتها یبرا میتیل

، کاهش  فی، گفتار عجله شده ، قضاوت ضع یفعال شیشود. عالئم جنون شامل ب یم

 است.  تیو عصبان یبه خواب ، پرخاشگر ازین

 کند. یکمک م کیمان یکاهش شدت قسمت ها ای یریبه جلوگ نیهمچن ومیتیل

 

محدود  یمنیبا محدوده ا یدارو کی ومیتیتواند باعث مرگ شود. ل یم ومیتیل تیسم

شده ، ممکن است  هیدوز توص کیاز  شتریب یکم یاست و در صورت مصرف کم

 شود.  جادیا تیسم

و در صورت عدم  دیکن یخوددار ومیتیاز مصرف ل ومیتیل تیصورت بروز عالئم سم در

،  یخوردگ چی، پ ی: ضعف عضالندیریتماس با پزشک فوراً با پزشک خود تماس بگ

، زنگ زدن در گوش ،  دید ی، تار یخلق و خو ریی، تغ ی، احساس سبک یخواب آلودگ

 تشنج .  ای. مشکل در تنفس یحس ی، تار شدن صدا ، ب یضربان قلب نامنظم ، سردرگم

 نی. در هنگام مصرف ادی. قرص را کامالً بلعدیخرد نکن ای،  دیرها شده ، خرد نکن قرص

 شود.  یریبدن جلوگتا از کمبود آب  دیبنوش یاضاف عاتیدارو ما

، به  دیاسهال مبتال هست ایتب ، استفراغ  یماریبه ب ای دیاز حد عرق کرده ا شیب اگر

 .دییپزشک خود بگو

 

 

www.takbook.com



 

P a g e  26 | 46 

 

 داروی آسیب رسان دوره بارداری 8
  

.  دیکن یکمبود آب خوددار ایاز حد  شیب یگرم از گرما یهنگام ورزش و در هوا در

. دیکن یرویپ دیبنوش دیکه با یعاتیما زانیدستورالعمل پزشک خود را در مورد نوع و م

 نباشد. یکاف دنیتواند به اندازه نوش یم عیاز حد ما شیب دنیموارد ، نوش یدر بعض

 

 میتیل یوارض جانبع

باشد )خصوصا  یم میتیا لعوارض درمان ب نیتر عیاز شا یکی: لرزش یعصب ستمیس

از عوارض  یحرکت تیفعال شیدر دست ها و انگشتان(.عدم تعادل، اختالل تکلم، افزا

 باشد. یاز مصرف دارو م یناش یعصب گرید

و احساس طعم  یدهان، تشنگ ی: تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، اسهال،خشکیگوارش

 فلز در دهان.

 (.دی)کاهش دیینایگوش:وزوز گوش، اختالل ب-چشم

 ECGقابل برگشت  راتییتغ ،یکاردیفشار خون، براد یکم ،یتمی: آریعروق-یقلب

 تیادرار، مسموم یاریاخت یدفع ادرار، وجود قند در ادرار، ب شی: افزایتناسل-یادرار

 مدت دارو یبا مصرف طوالن یویکل

از  ایباشد.خارش،کاهش  یدارو م یعارضه پوست نیتر عی:آکنه شایپوست عوارض

 دادن حس، خشک و نازک شدن مو

 .دیروئیت یقندخون به طور گذرا،گواتر،کم کار یادی: زکیمتابول

 میبه رژ قیتشو ماریباشد که ب یم عیوزن شا شیعوارض:ادم و به دنبال آن افزا ریسا

 شود. یم یجسم تیو فعال ییغذا
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 ی توئین  فن

 

 فنی توئین از داروی آسیب رسان دوره بارداری است 

 

از تشنج   ،یعصب ستمیمغز و س  ی رو یضد صرع است که با اثرگذار  یدارو ی نوع  نیتوئ ی فن

مورد فقط به عهده   ن یا ص یو تشخ ست یتمام انواع تشنج موثر ن ی دارو برا ن یکند. ا ی م  یریجلوگ

 باشد.   یپزشک م 

 موارد کاربرد آن  نی توئ ی فن یبا دارو  ییآشنا

 نی توئ ی استفاده از فن موارد 

و    یری گ ش یپ یشود( برا ی شناخته م ز یضد صرع ن  ایضد تشنج   ی )با نام دارو نیتوئ   یفن ی دارو از

 کند.  ی تشنج در مغز عمل م ت یدارو با کاهش شروع فعال نیشود. ا یکنترل تشنج استفاده م 

 

  یراهنما د،یکن  یو هر بار که مجددا مصرف آن را آغاز م  ن یتوئ یقبل از شروع استفاده از فن 

نوشته شده توسط   مار ی را مطالعه کرده و در صورت امکان، بروشور اطالعات مربوط به ب یی دارو

 . د یداروساز خود بپرس ا یاز پزشک  د،یدار  ی. اگر سوالدیکن هی داروساز خود را ته

سه   ایو دو    یدارو را به شکل خوراک نی. ادیآن را تکان ده یدارو، بطر  ن یاز هر بار مصرف ا قبل 

بار در روز   ک ی دارو جهت مصرف  نی. ادیپزشک خود مصرف کن ز یمطابق با تجو ا یبار در روز و 

  فآن را همراه با غذا مصر  د یتوان ی معده اتفاق افتاد، م ی که ناراحت یشود. در صورت ی نم هی توص

 . دیکن

  ی خانگ ی. از قاشق هاد یکن ی ریسرنگ، اندازه گ  ا یقاشق  ایدستگاه   ق یرا با دقت از طر ی مصرف  دوز

 . دینکن  افتیدارو را در نیا ح یممکن است دوز صح  رایز  د،یمنظور استفاده نکن  نیا یبرا

 .  د یکن افت یآن را در دی فوا  نیتر ش یتا ب د یرا به طور مرتب مصرف کن  دارو
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دارو در حد ثابت در بدن   ن یاز ا ی مقدار  شهی تا هم  د یدارو را به موقع مصرف کن ن یمهم است که ا

زمان خاص مصرف   ک یدارو را هر روز در   نیکه ا د یاشته باششما وجود داشته باشد. به خاطر د

 دارد.  ی و پاسخ به درمان بستگ ی پزشک طیشما به شرا ی . دوز مصرفدیکن

  یفن  ی ( ممکن است باعث کاهش جذب داروی)روده ا یی مواد غذا  هیتغذ  یو لوله ها  دهایاس ی آنت

.  د یمصرف نکن  د،یخور یخود را م  نیتوئ   یکه دوز فن  ی محصوالت را در همان زمان ن یشود. ا ن یتوئ

پزشک، از    زی مطابق با تجو  نیتوئ   یساعت بعد از مصرف فن کی  ایساعت قبل   کی حداقل 

 . د یاستفاده کن عی ما یی محصوالت غذا

 

خواب   جه،یسرگ بوست،یسردرد، حالت تهوع، استفراغ،  جادیدارو ممکن است سبب ا ن یمصرف ا

کرد   دا یادامه پ ی عوارض جانب نیاز ا ک یشدن شود. اگر هر   یعصب  ایمشکل در خواب و  ،یآلودگ

ً یتر شد، سر م یوخ ا یو   . دیداروساز خود اطالع ده ا یبه پزشک  عا

 

   یو دندان ها د یلثه ها شود. لثه خود را ماساژ ده یزی ر  نممکن است باعث تورم و خو  نیتوئ   یفن  

 . دیبه طور مرتب به دندان پزشک مراجعه کن 

 

درد( مصرف   ،ی)مانند تشنج، اختالل دو قطب یاختالالت  یضد تشنج را برا  یکه داروها یافراد معدود

را   ی و روان یمشکالت روح ر ی سا ای یاقدام به خودکش ، یآشفتگ ،یکنند، ممکن است افسردگ یم

  ا ی کار در خلق و خو، اف یناگهان  ایمعمول   ریغ  رات ییخانواده شما متوجه تغ ایتجربه کنند. اگر شما 

به خود   د یمانند صدمه زدن شد  یافکار ،یبه خودکش  لی تما  ای ی رفتار خود از جمله عالئم افسردگ

 . دیبه پزشک خود اطالع ده   عایسر د،یبود
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مورد استفاده قرار    دیباشد، با از یبه آن ن دای که شد  یرددارو فقط در موا ن یا ،یدر دوران باردار

وجود، از آن جا که تشنج    نیبرساند. با ا بیدارو ممکن است به نوزاد متولد نشده آس  ن ی. ارد یبگ

  بی ساو آ نیتوانند هم به زن باردار و هم جن  یهستند که م  یاختالل جد ک یدرمان نشده  یها

 برسانند،  

کرده باشد. اگر قصد   زی گونه تجو نیپزشک شما ا  نکهیمگر ا  دیدارو را متوقف نکن ن یمصرف ا

فوراً با پزشک   د،ی که ممکن است باردار شده باش د یکن ی فکر م ا یو   دیباردار شده ا د،یدار  یباردار

 .  دی صحبت کن یدارو در دوران باردار نیو خطرات استفاده از ا  دیخود در مورد فوا

ممکن است در هنگام مصرف    قاتیها، و تزر  مپلنت یپچ ها، ا ، یضد باردار یااز آن جا که قرص ه

با   ی از باردار ی ریگ  شیپ  یمطمئن و قابل اعتماد برا  یدارو موثر نباشند، در مورد راه ها نیا

  تما ح ، یردهی مادر منتقل شود. پس قبل از ش  ری تواند به ش ی م  نیتوئ ی . فندیپزشک خود مشورت کن 

 . دی با پزشک خود مشورت کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

P a g e  33 | 46 

 

 داروی آسیب رسان دوره بارداری 8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

P a g e  34 | 46 

 

 داروی آسیب رسان دوره بارداری 8
 

reference 

a b c Drugs.com International trade names for phenytoin Archived 2016-02-

23 at the Wayback Machine Page accessed Feb 27, 2016  

a b c d e f g h i j k l m n o p "Phenytoin". The American Society of Health-

System Pharmacists. Archived from the original on 2015-09-08. Retrieved Aug 

22, 2015 . 

a b c Marx, John A. (2010). Rosen's emergency medicine : concepts and 

clinical practice (7 ed.). Philadelphia: Mosby/Elsevier. p. 1352. ISBN 

9780323054720 . 

 ^Aicardi, Jean (2008). Epilepsy : a comprehensive textbook (2nd ed.). 

Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. p. 1431. 

ISBN 9780781757775  . 

 ^Wolfson, Allan B. (2010). Harwood-Nuss' clinical practice of emergency 

medicine (5th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. p. 1415. 

ISBN 9780781789431. Retrieved 9 June 2016  . 

 ^World Health Organization (2019). World Health Organization model list of 

essential medicines: 21st list 2019. Geneva: World Health Organization. 

hdl:10665/325771. WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06. License: CC BY-NC-SA 3.0 

IGO  . 

a b Hamilton, Richard J. (2013). Tarascon pocket pharmacopoeia (14 ed.). 

Burlington, MA.: Jones & Bartlett Learning. p. 294. ISBN 9781449673635 . 

a b "Phenytoin". International Drug Price Indicator Guide. Retrieved 23 

August 2015  . 

 " ^The Top 300 of 2019". clincalc.com. Retrieved 22 December 2018 . 

 ^Joiner, EF; Youngerman, BE; Hudson, TS; Yang, J; Welch, MR; McKhann 

GM, 2nd; Neugut, AI; Bruce, JN (27 April 2018). "Effectiveness of 

perioperative antiepileptic drug prophylaxis for early and late seizures 

following oncologic neurosurgery: a meta-analysis". Journal of Neurosurgery. 

130 (4): 1274–1282. doi:10.3171/2017.10.JNS172236. PMID 29701546 

 

www.takbook.com



 

P a g e  35 | 46 

 

 داروی آسیب رسان دوره بارداری 8
 

 

 والپروئیک اسید  

 

 یب رسان دوره بارد اری است والپروئیک اسید از داروهای آس

 

از   یکی  میضد تشنج قرار دارد. والپروات سد -ک یلیکربوکس د یاس یدر گروه داروها دیاس ک یوالپروئ 

  ی صرع در کودکان و بزرگساالن م یماری و ب ی داروها در کنترل حمالت تشنج ن یو مؤثرتر  نیمهمتر 

  یری شگیمانند پ یشود و در موارد متنوع  یدارو تنها به درمان صرع محدود نم نیباشد، مصرف ا

مورد   ز ین  ابت یاز د  ی ناش ی عصب یو دردها یاعصاب و روان مانند افسردگ  یها یماریب  گرن،یم  از

  نی. اشود یم  زی تجو زی کننده خلق ن ت یدارو به عنوان تثب ن یاثرات والپروات، ا لی استفاده دارد. به دل

 شود.  یم  ز یشربت تجو ایدارو به صورت قرص، کپسول، آمپول و  

 

 میموارد مصرف والپروات سد

مبتال به    مار یشود. ب ی درمان صرع »ساده« و »مرکب« تجوز م یمعموال برا   میسد  والپروات

  یحرکت باق  ی حالت شده و ب یست داده، چهره اش ب اش را از د یاریهوش ی صرع، به طور ناگهان

  یحمله عصب  ک یکند تا دفعات حمالت صرع کمتر شود. در واقع تشنج  یدارو کمک م  ن یماند. ا  یم

  ی کیالکتر یها تیبا کاهش فعال  میمغز است. والپروات سد   یکیالکتر یها  تیدر فعال تالل از اخ یناش

خلق در اختالل دو   ت ی تثب  یدارو برا نیاز ا نیکند. همچن  یمغز حمالت تشنج را کنترل م  ی عیطب ریغ

 رود.   یبه کار م   گرنیو درمان م  ی قطب
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 م یوالپروات سد اطیموارد منع مصرف و احت

. از  دیمشابه، به پزشک خود اطالع ده یداروها ر یسا ای  میبه والپرات سد  ت یصورت حساس در

.  دیکن  یخوددار  ی از سردرد مخصوصا در دوران باردار ی ریجلوگ یبرا   یمصرف خودسرانه حت

 باشد:  یم  ر یموارد منع دارو به شرح ز   گرید

سال مبتال به   3و کودکان کمتر از   یتوکندریسال مبتال به اختالل در م2_ در کودکان کمتر از 

خطر   ل ی)به دل یذهن یبا عقب ماندگ   دیشد یتشنج ها  ،یمغز  ب یآس ،یارث  کی متابول  یها ی ماریب

 به کبد(   بیآس

 ی کبد د یشد یماریب  یسابقه خانوادگ یدارا ایو    یکبد ی ها ی ماریب  ی_ افراد دارا

 حاد  بی دچار آس مارانیب  ی_ احتمال مرگ برا

 از تشنج بعد از تروما  یری شگی_ به منظور پ

 

 میوالپروات سد  یعوارض جانب 

 د یاس ک یوالپروئ   ی عوارض جانب ن یتر عیشا

از   بوست،یو    یشکم یتهوع، استفراغ، سوء هاضمه، اسهال، کرامپ ها ر ینظ  یگوارش  اختالالت

دهند. در   ی درمان رخ م یدر ابتدا شتر یعوارض ب نیهستند. ا  میعوارض والپروات سد ن یتر عیشا

 . ابدی ی شروع با دوز کم، عوارض کاهش م ایصورت مصرف دارو همراه با غذا و  
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 ی رده یو ش   یدر باردار  دیاس ک یرف والپروئمص

حتما با دکتر   دیدار  ی به باردار میشود. اگر تصم  ن یبه جن بی ممکن است سبب آس  میسد  والپروات

  دیاس یماه اول حاملگ3که در  ی . در مادراندیقطع دارو مشورت کن ایخود در مورد مصرف  

بر    دیاس ک ی. غلظت والپروئ ابد ی ی م  شیافزا یکنند، احتمال نقص لوله عصب  یمصرف م  ک یوالپروئ 

 هنوز مشخص نشده است.   رخواریاما عوارض آن بر کودک ش  گذارد،ی م  ری تاث ز ی مادر ن  ریش
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 وارفارین  

 ستوره بارداری اب رسان د وارفارین از داروهای آسی 

 

شود   ل یکشد تا لخته خون تشک ی که طول م یضد انعقاد است و در واقع زمان  یدارو کی  نیوارفار 

کا که در پروسه انعقاد خون شرکت   ن یتامی اثر را با کاهش اثرات و نیا نی کند. وارفار یم  ی را طوالن

 . دینما ی دارد، اعمال م

لخته   لی تشک سکی که ر ی طیخون نا خواسته در شرا یلخته ها ل یاز تشک ی ریجلوگ یدارو برا نیا

  لی از تشک یریشگی در پ نیگردد. همچن  ی م  زی تجو  یو عروق   یقلب  یها یماریب  یباالست مانند برخ 

در   مار یکه ب  یطی قلب در شرا ا یبزرگ تر شدن لخته در عروق پا، شش   ایخون  یهرگونه لخته 

 باشد، کاربرد دارد.  ی م  خطر  طیشرا

  ار یمناسب بس متیضد انعقاد شناخته شده و اثر گذار با ق کی به عنوان   نیه وارفارک  نیوجود ا با

 شده اند.  ییبازار دارو یروانه  یدیضد انعقاد جد  یباشد، امروزه دارو ها  یم  جیرا

 

 : نیاز مصرف وارفار شیپ

 . دییپزشک خود را مطلع نما  یرده ی و ش  یاقدام به باردار ا ی یدر صورت باردار-

 . دییپزشک خود را مطلع نما  یدگ یبر ایدر صورت داشتن هرگونه زخم -

به عنوان مثال مبتال   د یباش ی م  یزی مستعد خونر  یلیکه به هر دل دیهست یط یکه در شرا یدر صورت -

در چند   یمغز ای  یسکته قلب یسابقه  ای دیانجام داده ا یجراح رایاخ ای  دیباش  یم  ی به زخم گوارش

 . د ییپزشک خود را مطلع نما د یداشته ا ر یماه اخ

 . د یبه پزشک خود اطالع ده د یباش ی که مبتال به فشار خون باال م ی_در صورت 

  د یشده ا یی ایباکتر  ت ی به نام اندوکارد  یعفونت قلب ی تال به نوعکه به شما گفته شده مب ی_در صورت 

 . د ییحتما پزشک خود را مطلع نما
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. بهتر است  د ییستور پزشک به مقدار مشخص و به طور منظم مصرف نماطبق د  قایرا دق   نی_وارفار 

تا مصرف دارو منظم گردد و   د یاز شبانه روز مصرف کن یرا در ساعت مشخص   نیهر روز وارفار

 سطح دارو در خون شما ثابت باشد و منجر به اثر مناسب تر گردد. 

 . دییعصر( مصرف نما ۶را عصر ها )حدود ساعت   ن یشود وارفار ی م  هی معمول توص بطور 

دارو به دوز   افتیگردد. در هنگام در ی م  زیتجو  مارانی ب  یمتفاوت برا ر ی با مقاد ن ی_قرص وارفار

شود( و روش   ی م د یگرم تول ی لیم  ۶،  ۵،  ۴، ۳، ۲.۵، ۲،  ۱،  ۰.۵  ریدر مقاد ن یدارو )قرص وارفار

 . دیو سواالت خود را از داروساز خود بپرس   دییشده دقت نما هی مصرف توص

نوبت مصرف دارو، به محض بخاطر آوردن، دارو را مصرف   ک ی_در صورت فراموش کردن 

از مصرف نوبت فراموش   د، یاوردیروز مصرف دارو را به خاطر ن انیکه تا پا ی . در صورتد یینما

به پزشک   ،یخون بعد ش یآزمافراموش شده را در زمان   یو تعداد نوبت ها  دیینما ی شده خوددار

 . د یخود اطالع ده

 

  نیبا ا  یدرمان  ی. دوره  دینموده است، ادامه ده   هی که پزشک توص یرا تا زمان  نیمصرف وارفار 

به مصرف دارو به   از ین  مارانی ب ی در برخ یو حت   ابدیماه ادامه  ن یچند ا یهفته  ۶دارو ممکن است  

 باشد.  ی م  یمدت طوالن 

  افت یدارو را در ن یمرتبط با مصرف ا یها  هی توص  یدفترچه  نیاز شروع مصرف وارفار شیپ

 . دیی و بدقت مطالعه نما د یینما

الزم است درمانگر شما در   ش، یآزما ای  یدرمان ی از انجام هرگونه پروسه  ش یکه پ دیی_توجه فرما

 . رد یقرار بگ  نیمصرف وارفار  انیجر

و اطالعات خود در مصرف   د یخود قرار ده  یشخص ل یوسا  ایپول  فی کارت در ک ک یاست  بهتر

 . د یینما د یو مقدار مصرف را در آن ق نیوارفار 
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 : نیوارفار یعوارض ناخواسته 

وجود   ایلثه   یزی معمول، خونر  ری غ یزی دارو در صورت بروز هرگونه خونر ن ی_در مدت درمان با ا

 . د ییبه پزشک خود مراجعه نما عایمدفوع سر  ایخون در ادرار 

 مجدد داشته باشد.  میبه تنظ  ازیشما ن  یمصرف  یممکن است مقدار دارو را یز

گردد. در   یمباشد که معموال خود به خود رفع   ی دارو م نیاز عوارض مصرف ا ی کی_اسهال 

 . د ییمصرف نما ی به مقدار کاف عات یعارضه آب و ما نیصورت بروز ا

احساس درد در شست پا به پزشک   ایو  یرنگ، کبود  ریی تغ  ،یپوست  ی_در صورت بروز لکه ها 

 . د یخود اطالع ده

  دیتوان   یکه ادامه دار باشد م یدارو رخ دهد در صورت  ن یمو ممکن است در زمان مصرف ا  زشی_ر

 . د یبا پزشک خود صحبت کن

تا   د ییسبک و ساده استفاده نما ی_در صورت احساس تهوع و استفراغ، تا حد امکان از غذاها

 عالئم برطرف گردد. 

چشم حتما به پزشک خود   ا یپوست   یشکم، زرد هی در ناح ی ناراحت ای _در صورت احساس درد 

 . دیاطالع ده
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