
  
  
  
  
  
  

  ١                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو
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    ات موجود در اين بخش به هيچ عنواناطالع
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  ٢                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  ست؟يدارو چ
ا باال ي يماريرفع عالئم بو درمان،يريشگيپ،ص يتشخ ياست كه برا ييايميدارو ماده ش

  .رود يمار به كار ميب يت زندگيفيبردن ك

  :شوند يه ميته يلفداروها از منابع مخت

  كيژنت يمهندس يروش ها - 4       سم هايكروارگانيم -3       يمعدن - 2        ياهيگ -1

  يصناع يروش ها -7     ييايمنابع در - 6      يوانيمنابع ح -5

  :نام داروها يم بنديتقس
نظام  يته نامگذارياست و توسط كم ييماده دارو ينام رسم: كينام ژنر -1

  . شود يم  انتخاب ييدارو

 .شود يتوسط شركت سازنده انتخاب م:ينام تجارت -2

   .ستا ل دهنده دارويتشك ييايمينام مواد ش:ييايمينام ش -3

  :خ انقضاء داروهايتار
 يخ انقضاء درج ميتارا ي)Exp.date(تحت عنوان  يخيتار،داروها يبسته بند يبررو     

ن يا.ست يدارو قابل استفاده ناست كه ازآن به بعد  يخ مشخص كننده زمانين تاريشود ا

حاصله  يكاهش اثرات درمان جهيدر نت امرممكن است به علت كاهش ماده موثره دارو و

 يبات سميآن را به ترك ودهد  يرخ م ييماده موثره دارودر يفعل و انفعاالتا انجام يو

 يتبلكه صدماشود  يمورد نظرنم يموجب بروز اثرات درماننه تنها كه  دينمامي ل يتبد

خ انقضاء يكند لذا توجه به تار يوارد م يحساس به آن ماده سم يز به ارگان هاين

    است يداروها ضرور
  :افت داروينحوه در

  نسخه پزشك با .1

شوند به  يافت ميكه بدون نسخه از داروخانه در ييداروها: بدون نسخه پزشك .2

 .شخوان معروف هستنديپ يرو يا داروهايOTC1  يداروها

   :ز دارويتجو يروش ها

  ياستنشاق، ياستعمال ،يموضع، يقيتزر، يخوراك

                                                
1  Over The Counter  داروهاي مشمول فهرست داروهاي بي نسخه فقط توسط داروساز شاغل در داروخانه وبا رعايت جوانب

  علمي ، اخالقي و اجتماعي قابل تحويل مي باشد



  
  
  
  
  
  

  ٣                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  : يياشكال دارو*
 يع ميشامل جامد وماكه  ندسته مصرف داروها نوع نيترجيرا :يخوراك اشكال -1

  .باشد

  :جامد- الف 
كه به  ...ورنگ ،مثل طعم دهنده يافزودنهمراه با مواد  ييمواد موثره دارو :قرص-

  .شود يه ميصورت قرص ته

  .شوند يم ميوجوشان تقس يرزبانيز،يدنيمك،يدنيجو،يدنيبه انواع بلع قرص ها

ن پوشش يرد كه ايگ يقرار م ينيك استوانه ژالتيداخل  ييماده موثره دارو :كپسول -

   .شود يدارو آزاد م درون دستگاه گوارش باز و يبعد از مصرف خوراك

  .نديمحلول درآد به صورت يهستند كه قبل از مصرف با يز ونرميذرات ر:پودر-

  :عيما-ب
   .است ييماده فعال دارو يمحتو يظ قنديمحلول غل:شربت -

   .ه آب و الكل استيدارو در پا از يمحلول:ريالگز-

 يدرحالل آب ييز ماده دارويذرات ر ع كه در آنيما يدارو ينوع:ونيسوسپانس -

   .باشند يبصورت معلق م

 ييا چند ماده دارويك يبر دارنده  هستند كه در يعيما يورده هاآفر:يمحلول خوراك-

  .هستند) معموال آب(ك حالل يدر 

ن شكل يز ايل تجوياز دال يكي ييداروع يبه اثرات سر يابيدست :يقياشكال تزر -2

 يه ميل تهيبه صورت استر بوده و يقيال و محلول تزريوكه شامل آمپول،ست ا ييدارو

  .شود

  .باشند يم يلدرجيو ز  يديور، يعضالن شامل قيتزر يروش ها

 قابل ن سر آنبازشد كه پس ازق است يك بار مصرف آماده تزريورده آك فري:آمپول-

  .ستين ينگهدار

ا چند يك يممكن است  كه ق وجود دارديا محلول آماده تزريبه دو صورت پودر :اليو-

 .شودبار مصرف 

 يديل هست كه فقط به صورت ورياستر يس يس1000ا ي 500 :يقيمحلول تزر-

  .شود يزميوتج



  
  
  
  
  
  

  ٤                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

   .شود يم دهيمال يماريب درمحل يبه صورت موضع :ياشكال موضع-3 

 ،ه مناسبيك پايكه دارو در هستند يلير استريغ مه جامدين يفراورده ها:و پمادكرم -

ه ياز پا ه پماد چرب تريپا.رود يبكارم يگردد و به صورت موضع يه ميقابل جذب ته

  .باشد يم كرم

چشم سطح پلك  يكه جهت استعمال رو هستند يلياستر يپمادها :يچشم پماد-  

 .شوند يم استفاده

ا مو يپوست  يبر رو يمصرف خارج يهستند كه برا يعيما يورده هاآفر :ونيلوس -

  .شوند ياستفاده م

ع كنار هم يك مايله ياست كه به وس يذرات كوچك وبزرگ يحاو ،يمه جامديماده ن:ژل -

   .قرار گرفته است

مواضع مختلف  شستشو يبراهستند كه  ييهامحلول  :ل شستشويسترا يمحلول ها-

  .شوند يم رف مص دربدن

  :ياشكال استعمال-4
وشامل انواع  شوند يتعمال ما مهبل اسيكه از راه مقعد  ييدارو يورده هاآفر:افيش-

  .باشند يمل يذ

  .شود ياستعمال م است كه از راه مقعد يجامد يدارو: يمقعداف يش- 

كه همراه آن ) كاتورياپل(له يوس بهنال يا كرم واژيقرص : )يمهبل(نال يرص واژا قيكرم -

  .شود ياست در واژن استعمال م

هستند كه بصورت  يونيا سوسپانسيمحلول  يورده هاآفر :ياشكال استنشاق - 5

به صورت  يتنفس يشوند و درمجار يه ميمخصوص ته يها يفشرده در اسپر

   .شوند ياستفاده م ياستنشاق

  :قطره ها- 6 
 يخارجاست كه در سطح  ييل دارويون استريا سوسپانسيمحلول : يقطره چشم -1

  . شود يپلك ها چكانده م يه داخليالچشم و 

 يخارجگوش  كانالدر وون دارو بوده يا سوسپانسيمحلول  يحاو:  يقطره گوش -2

 شود يچكانده م



  
  
  
  
  
  

  ٥                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

 ينيدر داخل ب يموضعرات يجاد تاثيكه جهت ااست  ييدارو محلول :ينيقطره ب -3

  .شود يم استفاده

  :ييح مصرف اشكال دارويطرز صح*
  :ديل توجه فرمائيبه نكات ذ ييدر مورد استفاده از اشكال مختلف دارو

  : يقطره چشم) الف
  .قبل از استفاده دست ها شسته شود -1

 .ديرا قبل از مصرف تكان ده يچشم يون هايسوسپانس -2

 .د ين بكشيد وپلك را پائيسر را عقب ببر -3

د سپس به طرف يمتر از چشم نگه دار يسانت 3تا  2قطره چكان را به فاصله  -4

 .ديباال نگاه كرده و دارو را داخل پلك بچكان

ه يثان 30را فشار داده و به مدت ) ياشك يمجرا(چشم  يگوشه داخل يبه آرام -5

 .ديپلك را ببند

 .ديقه فشار دهيدق 2تا  1را به مدت  ياشك يبهتر است مجرا -6

قطره  نوع ن مصرف دويقه بيدق 5قطره حداقل  نوعصورت مصرف همزمان دودر  

  .ديفاصله بگذار

  

  : يپماد چشم) ب
  .ديرا بشوئقبل از استفاده دست ها  - 1
 .دياستفاده نمائقبل ازخواب  دارورا شب،كبار ي يدر صورت مصرف روز -2

 .ديكن ياز تماس سر لوله با چشم خوددار -3

قرار  يپماد را در داخل پلك تحتان يار كمده ومقدين كشيرا پائ يپلك تحتان -4

 .ديده

 .ديمختلف بچرخان يبسته و در جهت ها يچشم را به آرام -5

ن مصرف آن ها يقه بيدق 10حداقل  يپماد چشمنوع ك يش از يدر صورت مصرف ب

  .ديفاصله بگذار



  
  
  
  
  
  

  ٦                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  : يقطره گوش) ج
وعقب ودر در بزرگساالن الله گوش را به طرف باال  ياستفاده از قطره گوش يبرا

  .دين و عقب بكشيكودكان الله گوش را به طرف پائ

  : ينيقطره ب)د
وعقب چرخانده و قطره را همان سمت  سر را به ينيختن قطره در حفره بير يبرا

  .)به سمت راست وحفره چپ به سمت چپ حفره راست (ديبچكان

ه يز توصرو 5تا3ش از يب نين و نفازوليل افرير فنينظ ضد احتقان يمصرف قطره ها 

  .شود ينم

  ...):ونيلوس،پماد،كرم( يموضع يورده هاآفر)س
  .دست ها قبل و بعد از مصرف دارو شسته شود -1

 يش جذب دارو ميمرطوب شدن موضع باعث افزا(ز گردديعه شسته و تميمحل ضا-2

  ).گردد

  :نكات قابل توجه

  .گردد ين مييه پزشك تعيعه و توصيزان مصرف دارو براساس سطح ضايم •
ن دو يب يحداقل فاصله زمان  يورده موضعآازبه مصرف همزمان دو فريدر صورت ن •

  .باشد يقه ميدق 20دارو 
ن يح دارو در اياستفاده صح باشد يبه دو شكل خشك و ترشح دارم يعات پوستيضا

  : ن شرح استيعات به ايضا

از  بدن يپر مو يكرم و در نواح ازعات ترشح داريضا،عات خشك از پماد يدر ضا•

  .شود يون استفاده ميلوس
درآن ها داشته ونسبت سطح بدن  يپوست مرطوب تر ن كه كودكانيبا توجه به ا •

                      وزن بدن         شتر از بزرگساالن است لذا                                     يب

                                                                                                                                                              

 يحاو ين از مصرف فراورده هايحساسترند بنابر ا يموضع يورده هاآفربه 

  .گردد يخودداردر كودكان ز پزشك يبدون تجو )كورتن(دها يكواستروئيكورت

  .دا كننديد با چشم تماس پيچ وجه نبايبه ه يمرچشيغ يموضع يورده هاآفر •



  
  
  
  
  
  

  ٧                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  :ناليقرص و كرم واژ)ط
  :قرص

  .شوند ين داروها در هنگام خواب استعمال ميا .1

ده وقرص رااز لفاف يكاتورراعقب كشيله اپليم،نه قرار گرفتهيت معايوضع 2ابتدا در .2

خل واژن وارد دا به طور كاملكاتورراياپل،ديبگذار ركاتوياپلخارج و دردهانه  يومينيآلوم

 .ديكاتور را خارج نمائيرد سپس اپليد تا قرص در واژن قرارگيله آن رافشار دهيكرده و م

 .ديكاتور را از هم جدا كرده وبا آب ولرم و صابون شسته و خشك نمائيدو قطعه اپل .3

  :كرم
 لوله يبا فشار به انتها ديآن قرار ده يكاتور را رويكرم را باز نموده و لوله اپلپوش سر

  .باشد ير مراحل مانند قرص ميسا،شود  يكاتور پر ميكرم اپل

  :نكات قابل توجه 

بهتر است مقاربت صورت  ،از عود مجدد عفونت يريدر طول درمان به منظور جلوگ -1

  .ردينگ

  .ديدوره درمان را كامل كن -2

مصرف دارو را قطع كرده وبا پزشك مشورت ،ك يت و تحريدر صورت بروز حساس -3

  .دينمائ

  :يپماد داخل مقعد)ع
كاتور مانند كرم يمراحل استفاده از پماد واپل،شود يجهت استعمال داخل مقعد استفاده م

  .باشد ينال ميواژ

  
  
  :افيش) ك
د يمرطوب نموده سپس به پهلو بخواب يخارج و كم يومينياف رااز لفاف آلوميابتدا ش -1

  .دياف را در مقعد قرار داده و فشار دهيوش

  دياف كمتر حركت نمائياز خروج ش يريلوگج يبرا -2

                                                
  همان روشي كه روي تخت معاينه زنان مي خوابيد به ٢



  
  
  
  
  
  

  ٨                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

 اي خچال گذاشته ويم ساعت قبل از مصرف در ياف نرم شده است آن را نياگر ش -3.

  .ديرير آب سرد بگيقبل از برداشتن لفاف ز

  

  ...)شربت،كپسول،قرص( ياشكال خوراك)ل
  :قرص

  :شوند يد ميتول يقرص ها در انواع مختلف

وان يك ليست حداقل با يبا ين روش بوده وميبه امصرف اكثر قرص ها  :يدنيبلع-1

  آب

  .مصرف شوند 

 .ده شوند تا موثر واقع شونديد حتما جوين قرص ها بايا :يدنيجو -1

 .ده شوديد در دهان مكين قرص ها بايا:يدنيمك -2

وان آب انداخته وپس از حل شدن يك لي رد دين قرص ها را بايا :جوشان -3

 .ودنممصرف ،كامل

  :ونيسوسپانس
  :ونيه سوسپانسيهروش ت

  .ديدردو نوبت تا خط نشانه اضافه كن ده سرد شده رايآب جوش -1

 .ديكن يخچال نگهداريدر ،ون را درظروف در بسته يسوسپانس -2

 .ديشه را تكان دهيقبل از مصرف ش -3

ك هفته ياتاق تا  يخچال به مدت دو هفته ودردمايون آماده شده در يسوسپانس -4

 .است يقابل نگهدار

  :يدهان ياسپر)م
  .ديگذاشته و تكان ده ياسپر يدهان يرو درپوش را -1

  ).قيبازدم عم(ديرون دهيب ينفس را به آرام -2

ن يرا ب يد و اسپريآن فشار ده يرا در دهان قرارداده ولب ها را رو يقسمت دهان-3

  .ديانگشت شست و سبابه نگه دار

د تا دارو نفوذ يانجام ده يدم را به آرام ياسپر يهمزمان با فشار انگشت بر رو- 4 

  .ديانجام ده يسپس بازدم را به آرام داشته باشد يشتريب



  
  
  
  
  
  

  ٩                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

قه يك دقيد حداقل ينمائ ياستفاده م يكبار ازاسپريش از ياگر در هر بار مصرف ب -5

  .ديد و دوباره تكرار نمائيصبر كن

  .ديرا بگذار پوش آنرا با آب گرم شسته و پس از خشك شدن در يدهان -6

به خصوص در (ازآفت دهان  يريدهان را به منظور جلوگ ، ياز اسپر پس از استفاده -7

  .ديبشوئ) د باشديكواستروئيكورت يحاو يكه اسپر يموارد

  :ينيب ياسپر)ن
را  يگرفته و قسمت لوله اسپر ينيدرجه نسبت به حفره ب 45ه يرا با زاو ياسپر

ك پاف بداخل ي ينيبگر يو همزمان با نگه داشتن حفره د ديهقرارد ينيحفره ب يدرابتدا

  .ديكن ياسپر ينيحفره ب

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  

  ١٠                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  :    مصرف كنندگان دارو يچند نكته مهم برا

شود و مصرف آن  يها استفاده م يماريص بيا تشخيدرمان و ،يريشگيپ ياز دارو برا

     :باشد لذا يتنها به منظور حفظ و ارتقاء سالمت م

  .ديزيشده بپره زياز مقدار تجو ا كمتريترشياز مصرف داروها ب -1

 .دياز دسترس كودكان دور نگهدار همواره داروها را -2

كه  يشود در صورت يه ميتوص ييدارو يت هاياز حساس يريشگيپبه منظور  -3

ا يد با پزشك و يجد يقبل از مصرف هر دارو ،ديهستت ينه حساسيدچار زم

داروها  ر معمول گذشته خود را نسبت بهيغ يد و واكنش هايدكترداروساز مشورت نمائ

 .ديا داروساز برسانيبه اطالع پزشك 

د ولو يم نكنيا خانواده خود را سهيدوستان ،مصرف نشده خود  يدر داروها  -4

 .ه به شما داشته باشنديشب يعالئمرظاهدرن كه يا

معموال ،ديكن يط مناسب نگهداريآن را در شرا،ت اثر دارويفيبه منظور حفظ ك -5

تا  15 ين دماينصورت دارو را بير ايدر غ شده ود يدارو ق يبسته بند يط روين شرايا

ت دارو يفير در كييد ودر صورت هرگونه تغيكن يگراد نگهدار يدرجه سانت 25

 .ديزياز مصرف آن بپره) يبووشكل ظاهر،طعم،رنگ(

 .ديك دارو را مصرف نكنيط تاريهرگز در مح -6

درجعبه هردارو را .ديگر مخلوط نكنيكديك ظرف با يچگاه چند دارو را در يه -7

 .ديكرده و درآن را محكم ببند يخود با دستورمصرف مربوط به آن نگهدار ياصل

مقدار ،نسبت به زمان يواطالع كاف ديبشناسخود را  يمصرف يداروها -8

درصورت بروز . ديكنخود حاصل  يو زمان قطع مصرف دارو ياثرات درمان،مصرف

 .دينكا داروسازمشورت يپزشك  هرگونه عارضه با

خ يتار يداروهاوازمصرف  ديخ انقضاء داروها توجه كنيبه تاررف از مص قبل -9

 .ديز نمائيگذشته پره

ك شد خورده يست كه هر وقت اشتها تحريد كه دارو غذا نيتوجه داشته باش -10

 داروها ممصرف نامنظ،گردد يدار از مصرف آن خود يياشتها يشود و در صورت ب

جاد يمنجربه ا ك هايوتيب يآنتددرموروشده  يماريعود مجدد ب،ناقص  يبهبود باعث

 .دشو يم مقاومت
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ا داروساز ي پزشك با قبل از مصرف دارو الزم است ردهيزنان باردار و ش -11

 .دنيمشورت نما

  :حساس يمصرف دارو در گروهها 
مصرف دارو در نوزادان  ،باشد يكسان نمين وهمه افراد يمصرف داروها در همه سن

دارو پس .برخوردار است يشتريت بيرده از اهميش و زنان باردار،سالخوردگان  ،اطفال 

 يدفع دارو در موارد ،شود يت از بدن دفع ميمختلف در نها ير بر ارگان هاياز تاث

 ينديفرآ. رديگ يصورت م) زه شدنيمتابول(ر ييدر اكثر موارد پس از تغ ير ولييبدون تغ

سم يمتابول( شود يوارد شده به بدن و دفع آن م ير داروييدر بدن كه منجر به تغ

سم يستم متابوليسكودكان و افراد سالخورده  ،در نوزادان . شود يگفته م) ييدارو

ك يلذا در هر ، است خود را از دست داده ييكارا ياديتا حدود ز ايكامل نشده  ييدارو

ت منجر به تجمع ين موارد ممكن است دفع دارو ازبدن دچار اختالل شده و در نهاياز ا

م يه مستقيدر زنان باردار بواسطه تغذ.در بدن گردد  افته داروير ييل تغا شكيدارو و 

از  ياريبس ،ريرخوار با شيه شيرده بواسطه تغذيو در زنان ش ن از خون مادريجن

  .رسند ين ميا جنيذكرشده به بدن نوزاد  يداروها از راه ها
 نيجن يدارو بر رو از مصرف يزان احتمال بروز عوارض ناشيدر زنان باردار با توجه به م

  :شوند يم ميگروه تقس 5داروها به 

 ين داروها در بارداريبراساس مطالعات انجام شده در انسان براثر مصرف ا: Aگروه

  .باشد يمجاز م يو مصرف آن در باردار نشان ندادهن يجن يبر رو يا صدمه

 يباردارن داروها در يبراساس مطالعات انجام شده در انسان براثر مصرف ا :Bگروه

  .باشد يمجاز م يار كم است و مصرف آن در باردارين بسيجن ياحتمال صدمه بر رو

نشان داده است اما بر  ينيوانات عوارض جنيح يمطالعات انجام شده در بررو :Cگروه

مجاز است  يدر صورت يانجام نشده لذا مصرف آن در باردار يكافانسان مطالعه  يرو

  .ن باشديجن يآن برا يان احتماليزش از يمادر ب يكه سود آن برا

 ِِگروهD: ن وجود يجن ياز احتمال خطربررو ييبراساس مطالعات انجام شده نشانه ها

استفاده نمود كه  يباردار در دورانن گروه دارو يتوان از ا يم يدارد فقط در صورت

  .موثر نباشد يگريد يكه دارو يخطرناك يماريا در بيمار در خطر باشد و يجان ب

در  يجاد ناهنجاريوان و انسان نشان دهنده ايح يمطالعات انجام شده بر رو :Xگروه 

  .باشد يممنوع م ين گروه از داروها در دوران بارداريباشد و مصرف ا يم  ن يجن
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  : يآثار سوء خوددرمان
ك يدر  ييايميده شيچيب پيهر دارو به علت ترك:سم عمل دارويعدم اطالع از مكان -1

.  شود تا سرانجام ازبدن دفع گردد يزه ميمتابول،كند  ير بدن اثر مر خاص ديمس

اثر شدن  يسبب ب ،دارومصرف ا قطع يسم اثر در مصرف و ياز مكان يلذاعدم آگاه

كوتاه مدت و عود  يت اثر گذاريو در نها يتجمع در بدن وبروز عوارض جانب،دارو

  .خواهد شد يماريمجدد ب

منظم و در  يد در دفعاتيهر دارو با):يدوزدرمان( زان مصرف داروياز م يناآگاه-2

د كه در صورت مصرف شومصرف  يماريهر ب يمشخص برا يطول زمان و با مقدار

آن شود  يو مشكالت بعد ييت دارويتواند منجر به مسموم ياز ميش از مقدار مورد نيب

                                                                                                                                                          .اثر گردد يب،ر كميا بر اثر مصرف مقاديو 

 يدارا،يجاد آثار درمانير از ايهر دارو غ:داروها  ياز عوارض جانب يآگاهنا -3

منجر به بروز  يتواند بالقوه خطرناك بوده وحت ياست كه م يجانبعوارض  يكسري

  .شود يمشكالت فراوان

ظاهر  يشتر در مواقع خوددرمانيب :از غذاها ياز تداخل اثر داروها با بعض يناآگاه -4

از غذاها مصرف كرد چون  يد همزمان با بعضياز داروها را نبا يرا بعضيشود ز يم

ممكن است در  يگر شوند و حتيكديش اثر ياا افزيممكن است باعث كاهش 

  .دارو اثربگذاردسم ياثر و متابول يچگونگ،دفع،جذب

ر يها نظ يمارياز ب ياريدر بس :از موارد منع مصرف دارو يناآگاه -5

ن يوهمچن) افرادمسن و كودكان( يسن ياز گروه ها يا در بعضيآسم و،فشارخون،ابتيد

داروها وجود دارد  يا منع مصرف برخي تيمحدود) يردهيوش يباردار(ط خاصيشرا

  .شود يديكه عدم اطالع از آن ممكن است منجر به بروز عواقب شد

عدم بهبود كامل در :در اثر مصرف نادرست دارو ياقتصاد ينه هايش هزيافزا -6

در اثر مصرف  ينه شده و بروز عواض جانبيش هزيمورد دارو باعث افزا يمصرف ب

شدن در  يرتبس ياضاف ينه هايهز يت و حتيمسموم جاديسبب ا يخودسرانه گاه

  .گردد يمارستان ميب

به علت  يم دارو جهت خوددرمانيد مستقيبا خر :مختلف در منزل يتجمع داروها -7

 يگريد يشود كه دارو را قطع كند و باز از دارو يمار ناچار ميب ،عدم بهبود كامل
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ر افراد يش خطر استفاده سايزل و افزان امر منجر به تجمع دارو در منياستفاده كند كه ا

  .كودكان شود يا حتيناآگاه خانواده و 

  

 :هاآنتي بيوتيك  مقاومت نسبت به 

آنتي بيوتيكها به منظور درمان عفونت بافت هاي مختلف و به منظور پيشگيري از بروز 

مان عفونت در اشخاص سالم و يا بيمار استفاده مي شوند بنابراين آنتي بيوتيكها در در

تاثيري ...) مانند سرماخوردگي و آنفلوآنزا و (بيماريهايي كه منشا ويروسي دارند 

  . ندارند

  :در انتخاب آنتي بيوتيك جهت درمان بيماري عوامل ذيل دخيل هستند

  حساسيت ميكروارگانيسمها به آنتي بيوتيك  -1

آگاهي از وضعيت فردي بيمار از نظر حساسيت به دارو ويا حتي مقاومت به  -2

  ارو  د

  سن بيمار  -3

 عوامل ژنتيك  -4

 بارداري و شيردهي -5

 موضع عفونت   -6

پس از توجه به عوامل فوق، انتخاب آنتي بيوتيكي كه بتواند بر روي ميكروارگانيسم يا 

از آنجائيكه . ميكروارگانيسمهاي ايجاد كننده عفونت موثر باشد صورت مي گيرد

موثر بر ميكروارگانيسم به سطح اثربخشي آنتي بيوتيكها پس از انتخاب آنتي بيوتيك 

خوني متناسب باغلظت درماني بستگي دارد لذا استفاده به موقع آنتي بيوتيكها و همچنين 

 . رعايت دوز و فواصل درماني از اهم موارد مصرف صحيح آنتي بيوتيكها مي باشد

ه در حاليكه تا اوايل ده! امروزه، حتي از تصور يك دنياي بدون آنتي بيوتيك عاجزيم

، يعني قبل از دسترسي عمومي به پني سيلين، عفونت زخم منجربه فوت افراد 1940

آيا ما به آن . زيادي مي شد وعفونت ريه يا پنوموني يك بيماري كشنده محسوب مي شد

  روزها باز خواهيم گشت؟

در . ، يك پزشك اسكاتلندي بنام الكساندر فلمينگ پني سيلين را كشف كرد1928در سال  

، پني سيلين بعنوان يك معجزه پزشكي شناخته شد و عموم مردم به آن 1943سال 

توانستند  سال بعد، انواعي از باكتريها ظهور كردند كه مي 4اما تنها . دسترسي يافتند
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ازآن زمان تاكنون، علم پزشكي انواع متفاوت . خود را در مقابله با پني سيلين حفظ كنند

جهان عرضه كرده است اما باكتريها نيزدر مبارزه ا را به و بسيار قوي تري از آنتي بيوتيكه

   .نكرده اند داروهاي شگفت انگيز عقب نشيني با اين

ميليون نفر ازافراد به خاطر بستري شدن دربيمارستان مبتال به عفونتهاي 2ساليانه 

آنها حداقل نسبت به يكي از آنتي بيوتيكهاي انتخابي % 70مي شوند كه      بيمارستاني

  . براي درمان مقاومند

نفر بيمار بستري در بيمارستانهاي اياالت متحده در اثر 13300، 1992در سال  

نفر رسيده  150000اين آمار اكنون، به .عفونتهاي باكتريايي مقاوم به درمان، فوت كردند

) استافيلوكوكوس اورئوس(فقط هزينه ساليانه مبارزه با مقاومت آنتي بيوتيكي . است 

اين در حاليست كه هزينه هاي . ميليون دالر است 122الت متحده چيزي در حدود در ايا

  . ميليارد دالر مي باشد 4جانبي ناشي از اين مسئله براي بيماران، بالغ بر 

 باكتريها چگونه نسبت به آنتي بيوتيكها مقاوم مي شوند؟   

متهورانه را براي يك خط مشي ) آنتي بيوتيك( Aتيم . يك بازي فوتبال را تصور كنيد

با  Bبراي اولين باري كه تيم . طراحي كرده است) باكتريها( Bنفوذ به خط دفاعي تيم 

اما هنگاميكه تيم . مي كند، توسط اين تيم غافلگير شده و شكست مي خورد بازي Aتيم 

B  در چندين بازي متوالي با تيمA  رو در رو شود به فراگيري خط مشي اين تيم

چنين دفاعي در عالم . مقابل حمالت آن به يك دفاع طراحي شده مي پردازدپرداخته و در 

واقع، شامل مكانيسم هايي نظير توليد مواد غير فعال كننده آنتي بيوتيك و يا ايجاد 

مسيري براي هدايت آنتي بيوتيك به خارج ازباكتري قبل از آغاز عملكرد دارو 

ر هوشمندانه عمل ميكنند و اطالعات دفاعي جالب اينكه باكتريها در اين دفاع ، بسيا.است

  .خود را نه تنها به افراد تيم خود، بلكه به ساير تيم ها نيز انتقال مي دهند) ژنهاي خاص(
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  :فلورطبيعي

همه باكتريهاي مضر نيستند و بسياري ازآنها براي حفظ سالمتي ما مفيد بوده روي  

به اين باكتري ها فلور طبيعي مي سطح پوست ومخاط يا داخل روده ها زندگي مي كنند،

مي تواند نسبت به آنتي بيوتيكها مقاوم شده  واين مقاومت را به        گويند فلور طبيعي 

  .باكتريهاي بيماريزا منتقل نمايد

اغلب مردم تصورمي كنند كه به آنتي بيوتيك مقاوم شده اند بايد تاكيد نمود كه اين 

ها مقاوم مي شوند نه انسانها و شايد شخصي هرگز از باكتريها هستند كه به آنتي بيوتيك

باشد اما در صورت آلودگي به باكتريهاي مقاوم موجود استفاده نكرده  آنتي بيوتيك

  .درمحيط اطرافش ،به درمان آنتي بيوتيكي پاسخ مناسبي ندهد 

  چرا رشد مقاومت نسبت به آنتي بيوتيك تا اين اندازه سريع است ؟
مردم دنيا ساليانه بالغ بر . ، مصرف بي رويه آنتي بيوتيكها است  يكي از داليل عمده

ميليون دوز از انواع آنتي بيوتيك ها را مصرف مي كنند و البته طبق آمار و ارقام  235

  .كامل بي مورد است موجود ، يك سوم تا يك دوم اين مقدار به طور 

ردي نظير سرماخوردگي مصرف بي رويه عبارتست از دريافت آنتي بيوتيكها براي موا

و ساير عفونتهاي ويروسي ، مصرف مزمن آنتي بيوتيكها به منظور پيشگيري از 

عفونتها و به كار بردن آنتي بيوتيكها در جائيكه مسئله خود به خود حل خواهد شد و 

  .نيازي به درمان ندارد

ند و براي تحت فشار بيماران خود قرار مي گير ،غالب پزشكان براي تجويز آنتي بيوتيك

پزشكي كه براي معاينه هر بيمار فرصتي محدود در اختيار دارد ، تن دادن به خواست 

غلب از انجام آزمون هاي ااز سوي ديگر ، . بيمار بسيار آسانتر از مجاب كردن اوست 

انجام آنتي بيوگرام كه با نمونه برداري از محل عفونت و كشت (تعيين عوامل بيماريزا

  )ص صحيح ودقيق آنتي بيوتيك موثر بر ميكروب انجام مي گيردميكروب جهت تشخي

زيرا اين امر ، مستلزم صرف وقت ، هزينه و مراجعه مجدد به . صرف نظر مي شود

  .پزشك مي باشد
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قرار مي گيرند، دفاع  ناكافي از آنتي بيوتيكهامقدار باكتريها در معرض  هنگاميكه

بيوتيكها توسط بيمار، قطع مصرف آن به  مصرف غلط آنتي. قويتري را تدارك مي بينند

محض بروز عالئم بهبودي و پيش از تكميل دوره درماني ، عالوه بر ايجاد مقاومت 

نسبت به آنتي بيوتيك ها ، مسئله ذخيره شدن آنها در منازل و مصرف نابجايشان در 

  . ساير موارد را بدنبال خواهد داشت

نتي بيوتيك ها  ، استفاده از آنها در يك عامل مهم براي بروز مقامت نسبت به آ

، مشاهده شد كه افزودن مقادير محدودي  1950در دهه . است دامپروري كشاورزي و

آنتي بيوتيك به غذاي حيوان منجر به تسريع افزايش وزن و آمادگي براي ورود به بازار 

اما در . يافت از آن زمان استفاده از آنتي بيوتيكها در تركيب خوراكي دام رواج. مي گردد

نفر با سالمونالي مقاوم به آنتي  18مسموميت . آن روي سكه نمايان شد 1983سال 

اين موضوع به طورمستقيم . تن و مرگ يكي از آنان انجاميد 11بيوتيك به بستري شدن 

  . با مصرف گوشت گاوهاي تغذيه شده با آنتي بيوتيك مرتبط بود
 

  چه عوارضي خواهد داشت؟ ايجاد مقاومت نسبت به آنتي بيوتيكها 
زماني كه تعداد زيادي از باكتريها نسبت به آنتي بيوتيك هاي خط اول درمان مقاوم مي 

شوند دوره درمان بيماري طوالني تر شده و احتمال انتقال عفونت از فرد مبتال به فرد 

در اين وضعيت پزشكان ناچار به تجويز آنتي بيوتيكهاي . سالم افزايش مي يابد

عمول و گرانتر مي شوند كه منجر به افزايش هزينه هاي مستقيم درمان شامل تست غيرم

هاي آزمايشگاهي، بستري شدن در بيمارستان و تهيه داروهاي مورد نياز و نيز هزينه 

هاي غير مستقيم شامل طوالني شدن مدت عدم حضور در محل كار ودر نهايت خطر 

  . پيچيده شدن درمان بيماري و مرگ مي شود

وظايف همه ما در برابر مصرف صحيح و منطقي آنتي بيوتيك به منظور 
  كاهش مقاومت نسبت به آنتي بيوتيكها چيست؟ 

مقاومت آنتي بيوتيكي بواسطه  گسترشمداركي دال بر  اًًاخيربا توجه به اين كه  -1

بنابر اين بهتر است به منظور  آنتي باكتريال وجود دارد استفاده از صابون هاي 

از ابتال به بيماري هاي عفوني دست ها به طور مرتب با آب و صابون معمولي  پيشگيري

  . شسته شود
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براي درمان سرماخوردگي يا آنفلوآنزاي ويروسي از آنتي بيوتيك استفاده نكنيد  -2

زيرا عفونتهاي ويروسي به اين دسته دارويي پاسخ نمي دهند و به جاي آن از محلول 

ي مكيدني به منظور كاهش سوزش و احتقان گلو نمكي جهت شستشوي بيني و قرصها

  . استفاده كنيد

ده و كرآنتي بيوتيك با مشاهده عالئم بهبودي دارو را قطع ن مصرفدر صورت  -3

 . يدنبرنامه درماني خود را كامل ك

دارويي كه  .مي شودديگري توصيه ن يك فرد به فردهرگز آنتي بيوتيك مصرفي  -4

با عالئم (فرد ديگراست براي درمان بيماري  نتجويز شده است ممكيك فرد براي 

 .مجوز تجويز اين داروها را دارندتنها پزشكان . مناسب نباشد )مشابه

ورود آنتي  كردورده هاي آنتي بيوتيكي را به فاضالب وارد آباقيمانده فر نبايد -5

 بيوتيكها به فاضالبها و آبهاي زيرزميني از راههاي عمده توسعه مقاومت آنتي بيوتيكي

 . است
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  بخش دوم
  
  

  جيرا يها يماريب يدارو درمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   اطالعات موجود در اين بخش به هيچ عنوان 
  جايگزين  تشخيص و درمان پزشك نمي باشد



  
  
  
  
  
  

  ١٩                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  تب
 :تبف يتعر

اكثر افراد  هرچند استدرجه ي سانتي گراد   5/37-36محدوده ي طبيعي دماي بدن بين 

تب  5/37از باالتر يدما يولشبانه روز داراي تغييرات درجه حرارت مي باشند  طولدر

  .محسوب مي شود

  .درجه بعنوان تب تلقي مي شود 38درجه حرارت مقعدي باالتر از 

تب يك بيماري نيست بلكه نشانه اي است كه در اثر بيماريها ، عفونت ،اعمال جراحي ، بد 

  .ناشناخته بروز مي كند خيمي ها،مصرف بعضي داروها و يا علل

يز موجب افزايش دماي نرزشهاي سنگين ، و بيماريهاي عصبيدن لباسهاي زياد ،ويپوش

  .دستگاه تنفسي يا گوارشي مي باشد تب ها عفونتهاي ويروسيبيشتر علت.بدن مي شود

هر روش  يكه برااندازه گيري درجه حرارت بدن به روشهاي مختلف صورت مي گيرد

   :رود يبه كار م يدماسنج خاص

  گوش -4               يمقعد -3                زير بغل  - 2           دهاني  -            1

دقيقه مي  5- 4دقيقه و زير بغل و مقعد  3زمان الزم براي گذاشتن دماسنج در دهان 

  البته باشد يم) ثانيه 5(هاي گوشي اين زمان فقط چند ثانيه  باشد در مورد دماسنج

  .در مطب و توسط پزشك استفاده مي شود يگوش يها دماسنج الًمعمو

مي باشد و هرگز  يمقعدبهترين روش اندازه گيري تب در كودكان استفاده از دماسنج 

  .سال استفاده كرد 7نبايد از روش اندازه گيري درجه حرارت دهاني در كودكان زير 

كما ، تشنج و آسيب ديدگي  تب در مواردي مي تواند موجب عوارضي چون هذيان ،

تشنج از . درجه اتفاق مي افتد 41اين عوارض در درجه حرارت باالي . كبدي گردد

  .مي باشد سال 5ماه تا6 عوارض تب در كودكان

ماهه 6به خصوص (افزايش نا گهاني دماي بدن ممكن است موجب تشنج در كودكان

  .دقيقه طول مي كشد 5 زا كمتر لمعموبه طور شود ، تشنج ناشي از تب ) ساله5تا

ماه مجددا تشنج  6يك سوم كودكاني كه به تشنج ناشي از تب مبتال مي شوند در عرض 

 يدر موارد نادر. سالگي تشنج نخواهند داشت 5بيشتر اين كودكان پس از . خواهند كرد

در بنابراين  .شودصرع در آينده حمالت بروز  تواند منجربه يمتشنج ناشي از تب ،

  .دماي بدن از ايجاد تشنج ناشي از تب پيشگيري كرد كنترل تب وايد با بكودكان 



  
  
  
  
  
  

  ٢٠                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  درمان تب

در . ماه بهترين اقدام مراجعه به پزشك مي باشد 3در صورت وجود تب در كودكان زير 

روز ادامه داشته باشد بايستي به پزشك  3ماه اگر تب بيش از  3كودكان بزرگتر از 

با استفاده از روشهاي غير دارويي يا در توان  يمصورت  د در غير اينشومراجعه 

  .روشهاي دارويي تب را كاهش داد با صورت نياز

پاشويه با آب ولرم ، پوشاندن لباسهاي نخي و خنك ، كم  :درمان غير دارويي تب شامل

جهت پاشويه كردن كودك . كردن درجه حرارت اتاق ، و نوشيدن مايعات خنك مي باشد

جهت د ينباس و آب ولرم سر و بدن كودك را مرطوب كرد هرگز مي بايست با اسفنج خي

  .پاشويه از آب سرد ، محلول آب نمك و يا آب و الكل استفاده كرد

پاشويه را نيم ساعت تا يك ساعت بعد از مصرف داروي ضد تب  توان همچنين مي

  .استفاده كرد

  هاي دارويي تب درمان

، قطره  mg80ه در كودكان قرص جويدني اشكال دارويي مورد استفاد: استامينوفن ) 1

  .خوراكي ، شربت استامينوفن و شياف استامينوفن كودكان مي باشد

  .استاستفاده  قابل يسن يگروه ها يو تمامكودكان  يتماماستامينوفن در

فواصل  كه باميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن مي باشد  15-10ميزان مصرف 

  .استساعت  6-4مصرف هر 



  
  
  
  
  
  

  ٢١                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

معموال قطره . بار در روز استفاده شود 5تامينوفن در كودكان نبايد بيش از اس

كيلوگرم قابل استفاده مي باشد  15سالگي و يا تا وزن  3استامينوفن در كودكان تا سن 

كيلوگرم از شربت و يا قرص استامينوفن استفاده  15 باالي سال و يا وزن 3و باالتر از 

شياف بايد حداقل تا يك ساعت در ركتوم نگه داشته در صورت استفاده از . شود يم

  .شود

مقدار .ماه توصيه نمي شود 6اين دارو در كودكان با سن كمتر از : ايبوپروفن ) 2

ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن بدن  5سال  12ماه تا  6در كودكان با سن  مصرف

) براي تبهاي باالتر (ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن بدن  10و ) درجه 39جهت تب تا (

اشكال دارويي مورد استفاده در كودكان . ساعت مي باشد 6-4فواصل مصرف هر .است

كودكان ها درقرص . ميلي گرمي و سوسپانسيون ايبوپروفن مي باشد 200قرص 

سوسپانسيون اين .شود يممصرف ) سال به باال در صورت پذيرش كودك 7( بزرگتر

  .تكان داده شود دارو قبل از مصرف بايد به خوبي

علت ه بنزالوامبتال به آنفسال  12اين دارو جهت كاهش تب در افراد زير : آسپرين ) 3

تب كاهنده منع مصرف دارد لذا از مصرف آن به عنوان  سندرم ري3احتمال بروز 

  .شود يخوددار

  

  
  
  

                                                
  .سندرم ري با عالئمي نظير استفراغ ، اختالل هوشياري و گاهي تشنج و اغماء مشاهده مي گردد ٣
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  گلودردو يسرماخوردگ*
  .روند يشمار مبه فصل سرما ها  يمارين بيع تريو گلودرد از شا يسرماخوردگ

با  يمارين بيا،شود  ياز عالئم ظاهر م يمعموال به شكل مجموعه ا  يسرماخوردگ

زش از يگلو و چشم ها شروع شده و با عطسه و آبر، ينيا خارش در بياحساس سوزش 

  .ابدي يادامه م ينيب

 ينيع در داخل بيو به واسطه تراكم ما دچار احتقان شود ينيمخاط ب مال دارداحت

گلو هم  يگاه ،ز وجود داردين ينيدر داخل ب يو احساس وجود جسم خارج يگگرفت،

ن يتب در بالغ.منقطع وجود دارد  يز سرفه هاين يگاه،شود  يمتورم و دردناك م

 يبدن به همراه سرماخوردگ يش دمايمعموال نادر است اما در بچه ها ممكن است افزا

در .شود يماران اشتباه گرفته ميب وانزا توسطلو آنف يمعموال سرماخوردگ. ده شوديد

 يش دمايافزا يسرماخوردگ وجود دارد اما در يعضالن يتب و دردها آنفلوانزا يماريب

ضد  يگرچه داروها.(ستيژه در بزرگساالن معمول نيبه و يعضالن يبدن و دردها

ن كه درمان يبا توجه به ا) ز هستنديبات ضد درد و تب نيترك يحاو، يسرماخوردگ

به  آنفلوانزام يرد الزم است در صورت وجود عاليد تحت نظر پزشك قرار گيبا زاآنفلوان

  .هرگونه اقدام به پزشك مراجعه گردد يجا

عفونت ل يدلبه  تواند يكه م ا زخم در گلو استي ياحساس درد وگرفتگ يگلودرد نوع

انه نش انيم كه تب همراه دو نشانه از يدر صورت.ديبوجود آ يروسيا وي يكروبيم يها

منتشر  يبزرگ و دردناك در گردن وقرمز يلنفاو يد در حلق ،غده هايچرك سف يها

د حتما به يوجود دارد و با يكروبيحلق در فرد وجود داشته باشد احتمال عفونت م

  .دشوپزشك مراجعه 

  :و گلودرد يموثر بر سرماخوردگ يداروها
از  يبيوجود دارند ترك ييدر بازار دارو يدرمان عالئم سرماخوردگ يكه برا ييداروها

از عالئم  يكيبرطرف كردن  يك از آن ها برايبوده كه هر  ييچند ماده موثره دارو

ك يدهند مجموعه مواد موثره در  يح ميعموم مردم ترج.باشند  يد ميمف يسرماخوردگ

از آن جا كه فرد . ن امر به صرفه تر استيز اين يدارو باشد و اصوال از نظر اقتصاد

رها شود لذا خود  يماريل دارد از عالئم آزار دهنده بيتما يسرماخوردگ مبتال به

از به ين كه  يبه طور مثال با وجودشود، يده ميبه وفور د يمارين بيدر ا يدرمان
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 يباشد و پس از ط ينم يدر درمان سرماخوردگ يكيوتيب يآنت يچ داروياستفاده از ه

 يول شود يت خود به خود حاصل مبه صور يبهبود) ك هفتهيحداكثر ( يماريدوره ب

  .كنند يك ميوتيب ياقدام به مصرف آنت ياكثر مردم در زمان سرماخوردگ

  :ل هستنديذ يشتر از داروهايا بيدو  يحاو يبات درمان كننده سرماخوردگياكثر ترك

مسكن ها  -4   سرفه يمتوقف كننده ها - 3   ضد احتقان ها-2   ن هايستاميه يآنت-1

  ضد تب ها -5

ن يستاميه يبات آنتيترك يحاو ييبزرگسال و كودكان خود به تنها يرص سرماخوردگق

كودكان  يكه شربت سرماخوردگ يدر حال.باشد  يضد تب وضد درد م ،ضد احتقان ،

ن ها كاهش يستاميه ين وضد احتقان است از عوارض آنتيستاميه يآنت يفقط حاو

  .احتقان است

 يمجار يلتهاب مخاط و باز كردن عروق خونق برطرف كردن ايضد احتقان ها از طر

 يالبته ضد احتقان ها.شوند  يم ينيموجب بهتر شدن عبور هوا وترشحات ب ينيب

 يك دوره طوالنيكنند اما چنانچه در  يع و موثر عمل ميار سرياگر چه بس يموضع

 يم) دتر وبدترازقبل يشد(مصرف شوند اثر معكوس داشته و باعث برگشت احتقان 

ن يل افريمانند قطره فن يموضع يضد احتقان ها ،ن اثرياز ا يريذا به منظور جلوگشوند ل

  .شتر از سه روزبه طور مداوم مصرف شونديد بينبا

  :ضدسرفه ها بردو نوع هستند

روند با كاهش تعداد دفعات  يخشك به كار م يدرمان سرفه ها يكه برا ييضدسرفه ها

رطوبت هوا با استفاده از انواع بخورها  افزودن،شوند  يمار ميسرفه باعث آرامش ب

ش از ده روز طول يكه سرفه خشك ب ين در صورتيهمچن،كند ين امركمك ميزبه اين

  .د با پزشك مشورت شوديبكشد حتما با

ترشح خلط را موجب ودفع :پتوس ياستفاده از انواع بخورها مثل بخور اكال ياز نظر تئور

بات در رفع عالئم ين تركينشان داده است كه ا ديقات جديكند گرچه تحق يآن را آسان م

د و آرامبخش يمف يچ ماده افزودنياما بخور آب گرم بدون ه،ستنديد نيمف يسرماخوردگ

  .است
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  :ن داديرا تسك يروسيگلودرد و يحد توان تا ير ميبا استفاده از مواردز

جتناب از ا-3   يدنيمك ياستفاده از قرص ها-2عات   ير فراوان مايدن مقادينوش-1

  گاريآلوده به دود س يط هاياز مح يودور)يگاريدر افرادس(گاريمصرف س

 يدنيمك يشود، تمام قرص ها ين بافت ملتهب گلو ميش بزاق باعث نرم شدن وتسكيافزا

ن اثرشان در يشتريدهند كه ب يش ميزافزايبزاق را ن ييرات معمول دارويعالوه بر تاث

ل يفاقد شكربدل يدنيمك ياست قرص ها يهيست بدر ايت اخيام گلو به واسطه خاصيالت

  . ت دارنديرجحادندان  يبرا يدگيجاد خطر پوسيعدم ا

توانند  يهستند و م يكروب موضعيبات ضد ميترك يز حاويه نيدهانشو يمحلول ها

بافت به آن ها تا  يمدت آغشتگ.حلق پاك كنند يكروب ها را از رويم يكيبطور مكان

ن يه بتاديان ذكر است كه محلول غرغره و دهانشوياش.باشد يك ساعت مي حدود

وم،زنان يتيماران تحت درمان با لي،بيديروئيماران تيب يدرآن برا د موجوديبواسطه 

  .ستيرده مناسب نيبارداروش

 ينشانه ها باشد ممكن است دو نشانه از يروسيو ياز عفونت ها ياگر گلودرد ناش

ازآن .داشته باشد وجود ا عطسهيا چشم ،سرفه ،خشونت صد ي،قرمزينيزش بيآبر

از  لذاندارد  يريچ تاثيك هيوتيب يآنت يداروها يروسيو يدر گلودردها كه يجائ

  .د اجتناب شودين داروها بايمصرف خودسرانه ا
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  يگوارش يها يماريب
 يوة زندگيش. است يسن يگروهها مه، در هيك مشكل عمدة سالمتي يگوارش يماريب

 ينامنظم در غذاخوردن، مصرف ناكاف يزمان هااسترس،  يرانه، سطوح بااليسخت گ

 ييبا شناسا. ن مشكالت نقش دارندين و ورزش روزانه، در بروز ايبر و فقدان تمريف

ن با آموزش يدهد و همچن يمار را در معرض خطر قرار ميكه ب يغلط يرفتار يالگوها

بروز مشكالت بر  ياديتوان تا حدود ز يو درمان م يريشگيدر خصوص پ ياجتماع

  .ر گذاشتيتأث يمارين بيمزمن ا

 يدستگاه گوارش م يهايماريا بي يدفع مدفوع، نشانه اختالالت عملكرد ير در الگوهاييتغ

  .شود يده ميبوست و اسهال ديرات به صورت يين تغيعتريشا. باشد

  

  :بوستي
ع به كار ا نظم دفع مدفويح اختالل در تعداد دفعات يتوض ياست كه برا يبوست واژه اي

مدفوع كه عبور آن را مشكل و  يعيرطبيسفت شدن غمانند  يدر مواردن يرود، همچن يم

 يا احتباس مدفوع در ركتوم برايسازد، كاهش حجم مدفوع  ياوقات دردناك م يگاه

داشتن اجابت مزاج كمتر از سه بار در هفته . شود يمحسوب مبوست يز ين يمدت طوالن

ر نسبت به عادات ييهرگونه تغتر  يبه طور كل اب آوردبوست به حسيتوان  يزميرا ن

عمده  يك مشكل سالمتي بوستي. ك مشكل در نظر گرفته شوديست ا ممكن يعيطب

  .خصوصاً در افراد مسن است

ن ممكن است عامل يجاد شود، همچنيداروها ا يتواند به علت مصرف بعض يبوست مي

و   ي، اختالالت غدد داخليو عضالن يبعص يهايماريآن وجود اختالل در مقعد، انسداد، ب

كه جهت درمان درد  يمارانيب يبوست براي. فلزات باشد يت با بعضيمسموم يا حتي

تواند با  ين ميبوست همچني. است يكنند، مشكل عمده ا يافت ميمخدر در يمزمن دارو

  .ت همراه باشديسيمثل آپاند يند حاد شكميك فرآي

ش يدر افزا ييو عدم توانا ي، خستگيتحرك، ناتوان ضعف، عدم: ر علل عبارتند ازيسا

 يبوست مي ن علت دچارياكثر افراد به ا. ل عبور مدفوعيتسه يبرا يفشار داخل شكم

نكه ضرورت عمل دفع مدفوع را يا ايدفع مدفوع ندارند  يبرا يشوند كه زمان مشخص

  .رنديگ يده ميناد
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عات يبر و مايعدم مصرف ف(لطغ ييبوست معموالً حاصل عادت غذايشتر موارد يدر ب

ن مشكل ين ايهمچن. باشد يپر استرس م ي، فقدان تحرك و ورزش منظم و زندگ)يكاف

داند كه چه  يو نم دفع مدفوع به طور منظم ندارد يفرد يك الگويهم وجود دارد كه فرد 

  .بوست نقش داردين ها در بروز يمدت مل يمصرف طوالن. نرمال است يتيوضع

 يبرابه ضرورت اجابت مزاج  يتوجه يا بيواد يزل مشغله يدل هب افراد يدر بعض

چنانچه ضرورت دفع لذا شود  يم يجهت اجابت مزاج سهل انگار ييمراجعه به دستشو

 يمقعد و عضالت آن به وجود تودة مدفوع يمخاط يده گرفته شود، غشايمدفوع ناد

الزم جهت دفع  يالنعض يخود به خود يرويد نيتول يجه برايكنند و در نت يعادت م

ك يد تحرين احتباس مدفوع در روده، توليا يهاثر اول. تر الزم است يك قويمدفوع، تحر

 يدردها كه بعد از صرف غذا به خصوص جه انقباض مكرر استيو در نت يريپذ

ن يپس از گذشت چند. شود يجاد مين شكم اييا پايو  يانيروده در قسمت م يانقباض

ك يدهد و در مقابل تحر يخود را از دست م يده تن عضالنند، روين فرآيسال از ا

ن يا. دهد يز رخ ميبا باال رفتن سن ن يالنضكاهش تن ع. دهد ينشان نم ينرمال، واكنش

 يم يدر روده باق يمدت طوالن يرا مدفوع برايشود، ز يبوست ميز منجر به يحالت ن

  .ماند

  :بوستي ينياهرات بالظت
، سوء يروده، درد و فشار، كاهش اشتها، سردرد، خستگنفخ شكم، احساس انقباض در 

د هنگام اجابت مزاج و دفع مدفوع خشك، يناقص، فشار شد يههاضمه، احساس تخل

  .سخت و كم حجم

ش فشارخون،تراكم يچون افزا يبوست درمان نشود عوارضياگر چنانچه 

  .د و شقاق به همراه خواهد داشتيمدفوع،هموروئ

ز مدفوع خشك و سخت قادر نباشد از مقعد خارج شود، عارضه ا يكه تودة متراكم يوقت

ن ينه با انگشت قابل لمس باشد، ايتوده ممكن است در معا. افتد يتراكم مدفوع اتفاق م

ن سبب دفع يشود، همچن يمخاط روده فشار آورده و موجب زخم شدن آن م يتوده رو

  .گردد يم يمكرر مدفوع آبك

د حاصل احتقان يبوست هستند كه هموروئيعوارض گر يز از ديد و شقاق نيهموروئ

و شقاق مقعد ممكن  باشد ياز زور زدن م ياطراف مقعد ناش)پر خون شدن (عروق 
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جاد يا يده شدن كانال مدفوعيخراش هجينت دراست به علت عبور مدفوع سخت و خشك و

  .گردد

كنند،  يبه مبوست را تجريشتر از افراد جوانتر مشكالت همراه يبرابر ب 5افراد مسن 

  .شود يده ميد ياديزان زيباردار به م يبوست در خانمهاين يهمچن

نامناسب  يكه از دندان مصنوع يافراد. بوست نقش دارنديدر بروز  يعوامل مختلف

دن مشكل دارند و يخود را از دست داده اند، در جو ينكه دندانهايا ايكنند  ياستفاده م

 يبريات فين غذاها معموالً محتويجه ايكنند، در نت يمنرم را انتخاب  ييم غذايمعموالً رژ

به  يشوند كه عالقه كم يانتخاب م يله افراديراحت تر به وس يغذاها. دارند يكمتر

 يز با كاهش تن عضالنيدر بستر ن يورزش نكردن و استراحت طوالن. خوردن دارند

 يات عصبكيدر دراز مدت تحر. بوست نقش دارنديجاد يشكم و تحرك روده، در ا

ن يعالوه بر ا. دهند يم   شوند و احساس دفع را كاهش يمربوط به احساس دفع گنگ م

 يش از حد معمول استفاده مين ها بيحركات روزانه روده از مل ير كه براياكثر افراد پ

  .شوند ين داروها وابسته ميكنند، به ا

  

  درمان

درمان . است يماريب نيا يينه ايبوست برطرف كردن علت زمي يهدف از درمان طب

ش مصرف يو افزا ييم غذايبر در رژين، مصرف فيمل يشامل قطع مصرف داروها

  .باشد يت عضالت شكم ميتقو يعات و انجام ورزش به صورت معمول برايما

ه يدر طول روز توص ييم غذايسبوس گندم به رژ يخوريقاشق چا 12تا  6اضافه كردن 

اگر . د استيبوست در افراد مسن مفيان درم يخصوص برابه ه ين توصيا. شود يم

  .گردد يز مياز توسط پزشك تجويمورد ن ين الزم باشد، داروهاياستفاده از مل

  :شود ير دنبال ميبوست اهداف زيدر درمان  يبه طور كل

ن زمان آن بعد از صبحانه يبهتر( .اجابت مزاج يمنظم برا يا حفظ الگويجاد يا -1

 )است

 .بريپرف يو مصرف غذاها يافعات كينان از مصرف ماياطم -2

 .اجابت مزاج و اجتناب از عوارض ين اضطراب در مورد الگوهايتسك -3

  .از توسط پزشكيمورد ن يز داروهايتجو -4

  :بوستيدر  مورد استفاده ييدارو يدسته ها
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  :دهند يش ميسم حركات روده را افزايها با چند مكان نيمل

 يروده م يبر مدفوع كه سبب انقباض رفلكس ييعمل حجم افزا: يحجم دهنده گ -1

) دانه اسفرزه(وميليا موسيوم يليسي،پ)ديدروكسايم هيزيمن( ينمك يمانند مسهل ها.شود

 .وان آبيك ليساشه در  2ك تا يبار در روز هر بار  3تا  1

 .وم استيليباردار پس ين در خانمهاين مليسالم تر

 ياثر درمان.ا آب فراوان مصرف شوندد بيداشته و با ين گروه شروع اثر طوالنيا

ش حجم و رطوبت يالژ در پوسته دانه و جذب آب و افزايوم به واسطه تورم موسيليپس

ش حركات روده بزرگ است در زمان احتقان روده و خون در يافزا منجربهمدفوع و

  .د مصرف شونديمدفوع نبا

و  يمعدنكند مانند روغن يعبور مدفوع از ركتوم را آسان م: يزكنندگيل -2

 .نيريسيگل

اف يكودكان است در صورت عدم وجود از ش يبراار مناسب ين بسيريسياف گليش

  .شود ين استفاده ميگزيجاعنوان ن دارد به يريسيه گلينوفن كه پاياستام

شوند  يز ميكمتر تجو يمحلول در چرب ينهايتاميل كاهش جذب ويبه دل يمعدن يروغنها

 .مصرف شوند يالد با معده خيبا در صورت مصرف و 

وه و يا آب ميگرم در روز همراه با آب فراوان  20تا  10الكتولوز:كيپراسموتيه -3

 .گرم در روز 50تا  20تول يبهبود طعم و سورب ير برايش

  .ه استيشتر از بقين ها بين دسته از مليو نفخ بعد از مصرف ا يشكم يدردها

  .ليزاكودي،ب )الكس، سنامد يس(روغن كرچك،سنا :واره رودهيمحرك د-4

  :يضرور نكات
 يز ميسال تنها با دستور پزشك تجو 6ر ين ها در كودكان زيمل يبه طور كل -1

كه يو از آن جائستند يخود ن يماريح عالئم بين كودكان قادر به توضيا چرا كه .شوند

با عدم ت دارد ين داروها به طور خودسرانه ارجحيبر مصرف ا يماريق بيص دقيتشخ

ا بروز يو ت يسيمانند آپاند ييها يماريتوان از عواقب ب يم ارومصرف خودسرانه د

  .كرد يريدتر جلوگيشد يعوارض جانب

كمك به نرم شدن مدفوع و  يوان آب در روز برايل 8تا  6مصرف حداقل  -2

از آب با  ياديل خروج حجم زين امر به دليا.است ياز كاهش آب بدن ضرور يريجلوگ

 .ت دارديمدفوع اهم
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. مصرف شوند) ز پزشك يمگر به تجو(هفته  1ش از يد بينبا نيمل يداروها -3

كه به صورت عادت در آمده باشد ممكن است سبب  ن داروهايمدت ا يمصرف طوالن

 .ن داروها شوديوابسته شدن كار روده به ا

 ير داروها خودداريساعت بعد از مصرف سا 2ن تا يمل ياز مصرف داروها -4

 .شود

ن يم هستند ايا سديقند  ير قابل توجهيمقاد يوم كننده مدفوع حايحج يداروها -5

ت يم دارند اهميت مصرف سديكه محدود يابت و افراديماران مبتال به ديموضوع در ب

 .دارد

ر يگروه حجم دهنده ها نظ ين هاين جهت استفاده، ملين مليعارضه تر يب -6

 .وم استيليپس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اسهال
ش ي، افزا)ش از سه بار در روز يب( دفع ات دفعش تعداد يافزا: اسهال عبارت است از

اسهال .)شل شدن آن ( گرم در روز و اختالل در قوام مدفوع  200ش از يحجم مدفوع ب
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ن فاكتورها ياز ا يبيا تركي يارياخت يت در دفع مدفوع، بيا احساس فوربه طور معمول ب

ا ي يخاط، كاهش جذب مييش ترشحات روده ايكه سبب افزا يتيهر وضع. همراه است

در طول عمر  يهر شخص. ديجاد اسهال نمايتواند ا ياختالل در تحرك روده ها شود، م

ار خطرناك است يدر كودكان بسبروز اسهال . شود يبار به اسهال مبتال م 2تا  1حداقل 

  .شود يم زين ريدر حال توسعه سبب مرگ و م يو در كشورها

هال حاد غالباً با عفونت همراه است و اس. ا مزمن باشديتواند به صورت حاد  ياسهال م

كشد  يطول م يشترياسهال مزمن مدت ب. باشد يشونده م محدودبه خود معموالً خود 

  .عود كند ييو ممكن است به صورت دوره ا

 يندهايها، فرآيماري، بيياز داروها،  مواد غذا ياسهال ممكن است به علت مصرف بعض

  .جاد شوديال ايا باكتري يروسيو يعفون

، يمار دچار درد و اسپاسم شكميع مدفوع، بيما يش دفعات دفع و محتوايعالوه بر افزا

  .شود يم يو تشنگ يياشتها ي، بينمل نمل روده ا ينفخ، صدا

  :عوارض اسهال

م، يت به خصوص دفع پتاسيع و الكتروليقلب به علت از دست دادن ما يياحتمال نارسا

 يتم قلبي، اختالل در ري، و خواب آلودگيياشتها ي، كاهش فشارخون، بيضعف عضالن

 .تواند منجر به مرگ شود يم
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  :انواع اسهال
  :كنند يم مياسهال را به دو نوع تقس

  اسهال مزمن - 2اسهال حاد         -1

  

  :اسهال حاد
 يمناسب برطرف م ييام غذيك رژيبا  كه  ينحون نوع اسهال محدود شونده است به يا

به علت  اغلبدارد و  يروسيا ويال يمنشأ باكتر ور معمولبه طن نوع اسهال يا. شود

  .شود يجاد ميآلوده ا يدن غذاهايا نوشيخوردن 

  
  :يروسياسهال و
از  يشكم يو دردها يقرار ي،سردرد ببدون خون  يآبكمدفوع  استفراغ،م، تهوع،يتب مال

  .كشد يك تا دو روز طول ميشروع آن  باشند كه  ين نوع اسهال ميم ايعال

  
  :اليهال باكتراس
 يواسهال خون يدو شكل عمده آن اسهال آبك.ن شكل اسهال استيتر ين و جديع تريشا

  .باشد يم) يسانتريد(

از آب و امالح بدن را همراه مدفوع دفع كرده و دچار  ياديمار مقدار زيب يدر اسهال آبك

ن خون ايسم وارد جريكروارگانيم(بوده  ير تهاجمين نوع اسهال غيشود ا يم يكم آب

 يت بهبود ميآب والكترول ينيگزيشود و با جا يخود محدود  م ي، به خود) شود ينم

  .ابدي

همراه  )شود يان خون ميسم وارد جريكروارگانيم(بوده  يتهاجم ياسهال: يخوناسهال 

با شدت  يبا اسهال آبك يماريشروع ب. يزيب بافت روده و خونريبا عفونت ،تخر

و تب  يشكم ي،دردها يشامل مدفوع خون ين عالئمباشد كه اضافه شد يمتوسط م

به همراه تب  ياسهال خون يمارياست با ادامه ب ين اسهال از اسهال آبكيز كننده ايمتما

ك ها در يوتيب يچند هفته است و آنت يماريطول ب.حاد گردد  يتواند سبب ناتوان يباال م

  .نقش دارند يماريدرمان ب

  :يبياسهال آم       
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است كه به دوشكل چ يزور پ و و عود شونده با حجم كم مدفوع، درد يناسهال طوال
  .شود يم ميتقس يبيو اسهال ساده آم يبيآم ياسهال خون

روده  يمجزا يد زخم هايو تول يب بافت روده ايب سبب تخريآم:يبيآم يخوناسهال 
  .شود  يم      يا

ش تعداد ي،تهوع ،افزا يناگهان ي،درد واسهال خون يشامل تندرنس شكم يماريعالئم ب
  .دفعات احساس اجابت مزاج است

،نفخ  ي، انقباضات شكم يشامل عالئم مدفوع به نسبت آبك:يبياسهال ساده آم
ن نوع يشتر مستعد ابتالء به ايكودكان ب.باشد يو از دست دادن وزن م يقراري،ب

  .اسهال هستند
ست از يت وجود كه به علياز تهاجم ثانو يريجلوگ يبرا  يبيآم يها اسهالدر 

  .شود ينول استفاده ميدوكي
از داروها سبب بروز اسهال به صورت  يمصرف بعض: اسهال بر اثر مصرف داروها

  .كهايوتيب يمانند آنتشود  يم ييعوارض ناخواسته دارو
  :اسهال مزمن

وسته يكشد و لزوماً به طور پ يش از دو هفته طول مين اسهال بيا لمعموبه طور
ك يست باشد، سندرم روده تحريب كه همراه با كياز آم يهال ناشست، مانند اسين

 يجاد ميات اير و لبنيكه با مصرف ش(و عدم تحمل به الكتوز يديروئيپرتير، هايپذ
  .)شود

  :ييدرمان دارو
از  يريگوو جل يماريب يم مربوط به كنترل نشانه هايمستقبه طوره يدرمان اول

داروها ممكن است  يبعض. باشد يم ييه انيزم يهايماريا درمان بيعوارض و حذف 
  .را كاهش دهند يمارياسهال ها و ب يشدت بعض

كم حجم  يغذاها عات وياستراحت در بستر و مصرف ماحمله اسهال حاد،  يدر ط
م يغذا را تحمل كند، رژ يمار بتواند مصرف خوراكيكه ب يوقت. كمك كننده است

  .شود يه ميتوصمه جامد و جامد ياز ن يبيبه صورت ترك ييغذا



  
  
  
  
  
  

  ٣٣                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

را يز. سرد، اجتناب شود يليداغ و خ يليخ يشابه ها و غذاهان، نوياز مصرف كافئ
، ير، چربيش يفرآورده ها. كند يد ميك و اسهال را تشديحركت روده ها را تحر

  .جات ممكن است تا چند روز محدود شونديوه جات تازه و سبزيم محصوالت دانه سبز،
نول يدوكيد و يالت، لوپراميفنوكسيضد اسهال همچون د ياز مصرف خودسرانه داروها

 صورت بروزدر. ز شوديپره يعفون يز پزشك خصوصاً در مورد اسهال هايبدون تجو

انتقال  يبه مركز درمان تسرعبه فرد  ، افراد مسن و كودكان در خصوص به يكم آب

  .داده شود

كاهش سطح  هجينت دروشود  يم يزودتر بدنشان دچار كم آب و نوزادان  رتريافراد پ

  .شتر استيدر آنها ب يتم قلبيم و اختالالت ريپتاس

عاً به پزشك يست و الزم است فرد سريز نيدر موارد اسهال جا يخوددرمان يبه طور كل

آب از دست رفته بدن  ينيگزيعات فراوان جهت جاين فاصله از مايد و در ايمراجعه نما

  .دياستفاده نما

  :صرف در اسهالمورد م ييدارو يدسته ها
  ديلوپراما - 2الت يفنوكس يد-1: حركت روده يكاهنده ها -1

2-ORS بدن تهت از دست رفيآب و الكترول ينيگزيجهت جا.  

  .يبيآم يها ستيدرمان ك ينول برايدوكي -3

شود، مثل مصرف  ياستفاده م يمارين رفتن عالئم بيگر جهت از بيد يداروها-4

  .حركات روده و كاهش درد شكم جهت كاهش نيومكليس يا دي نيوسيه

  :ينكات ضرور
د يد يدهان و تار يالت شامل خشكيفنوكسيد و ديلوپرام يقرصها يعوارض جانب -1

  .به آن كمتر است يباشد و وابستگ يكمتر م يعوارض جانب يد داراياست،لوپراما

  .ز پزشك مصرف گردديد بدون تجويذكر شده نبا يداروها يجاد وابستگيل ايبه دل -2

  .منع مصرف دارند يكروبيم ين داروها در اسهال هايا -3

  .باشد يساعت م 48 يزان مصرف برايحداكثر م -4

ست تنها ين ييبه درمان دارو يازين يبير آميو غ يكروبير ميحاد غ يها در اسهال -5

بعد از هر بار اجابت مزاج .( ت از دست رفته بدن جبران شودياست آب و الكترول يكاف

  .)خورده شود ORSوان يك لي



  
  
  
  
  
  

  ٣٤                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  پرفشاري خون
  .گويند به افزايش فشار خون بيشتر از حد نرمال پرفشاري خون مي

باشد  ترين اختالل مزمن مي شايع) هيپرتانسيون(امروزه در جامعه ما پرفشاري خون 

  .از جمعيت بزرگسال رامبتال كرده است% 25طوري كه تقريباً  به

  فشارخون سيستوليك و دياستوليك
سيستوليك به دليل خاصيت انقباضي قلب است كه در ميان عوام به ماكزيمم  فشارخون

فشار خون معروف است و فشار خون دياستوليك به دليل خاصيت ارتجاعي قلب است 

در بيان فشارخون يك فرد . فشارخون معروف است ممينيمكه در ميان مردم به 

فشار خون  80 و) ماكزيمم(فشارخون سيستوليك  120، 80روي  120صورت به

  :باشد مي)مينيمم(دياستوليك 

متوسط فشار خون شرياني هر فرد، مطابق رابطه زير تلفيقي از فشارخون ماكزيمم و 

  :باشد مينيمم مي

) فشارخون مينيمم(
3
) فشارخون ماكزيمم+ (1

3
  متوسط فشارخون شرياني= 2

 ي كه داراي فشار خونعنوان مثال در فرد به
90

120
(متر جيوه  ميلي

9

12
سانتيمتر 

 10(متر جيوه  ميلي 100است، طبق رابطه مذكور متوسط فشارخون شرياني وي )جيوه

از آنجا كه از نظر زماني طول زمان دياستوليك بيشتر است، . باشد مي) سانتيمتر جيوه

يب فشار خون ماكزيمم در رابطه باال ضر
3
درنظر گرفته شده و بنابراين متوسط فشار  2

  .خون شرياني، به ماكزيمم نزديكتر است

ده قلبي و مقاومت عروق محيطي بستگي دارد و براي كاهش فشار  برون 4فشارخون به

حيطي و يا هر ده قلبي و مقاومت عروق م خون در فرد مبتال به پرفشاري خون بايد برون

ها اثر  دو را كاهش داد كه داروهاي پائين آورنده فشار خون با يكي از اين مكانيسم

  .كنند مي

                                                
  شود مقدار خوني كه با هر ضربان از قلب خارج مي= قلبي  ده برون 4



  
  
  
  
  
  

  ٣٥                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

از فشار خون باالتر از 
75

110
(متر جيوه  ميلي 

5.7

11
خطر بيماريهاي ) سانتيمتر جيوه

طوري كه به ازاي هر يابد به عروقي افزايش مي-قلبي
10

20
متر جيوه كه فشار خون  ميلي

  .شود برابر مي 2افزايش يابد خطر بيماريهاي قلبي 

  ارزيابي بيمار مبتال به پرفشاري خون

  :گردند بيماران مبتال به پرفشاري خون به ترتيب زير توسط پزشكان ارزيابي مي

موارد علت پرفشارخوني معلوم نيست و فقط  90%ر علت پرفشاري خون چيست؟ د  -1

عنوان  گويند به موارد علت آن مشخص است كه به آن پرفشاري خون ثانويه مي 10%در 

گاهي پرفشارخوني . يابد كوشينگ فعاليت آدرنال افزايش مي5مثال در فرد مبتال به 

  .اشدتواند ثانويه به دليل مصرف بعضي از داروها نظير سيكلوسپورين ب مي

آيا پرفشاري خون منجر به صدمه به ارگانهاي ديگر نظير قلب، كليه و چشمها شده  -2

است؟ پرفشارخوني در اكثر مواردبدون عالمت است و عدم كنترل پرفشارخوني منجر 

  .به صدمه به ساير ارگانهامي شود لذاپرفشارخوني بايد درمان شود

 .بررسي عوامل خطرساز نظير سيگار و استرس -3

گويند مانند  مي) (life style habitهاي زندگي فرد كه به آن  سي عادات و شيوهبرر  -4

 ....ميزان مصرف نمك، ميزان فعاليت فيزيكي فرد و 

                                                
باشد كه با  توسط قشر غده فوق كليوي مي) كورتيزول عمدتاً هورموني به نام(ناشي از ترشح بيش از حد هورمون =  كوشينگ 5

  .تجمع چربي در سينه و شكم، افزايش قند خون و افزايش فشار خون همراه است



  
  
  
  
  
  

  ٣٦                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  بندي پرفشارخوني تقسيم

در مواردي كه فشارخون به باالتر از 
110

180
معادل(متر جيوه  ميلي 

11

18
) هسانتيمتر جيو

شود و مراجعه به اورژانس ضروري است چرا كه  برسد بحران فشارخون محسوب مي

  .هاي بدن و پارگي عروق وجود دارد احتمال آسيب به ساير قسمت

  :شود بندي مي فشارخون در افراد مطابق زير تقسيم

ميلي (فشارخون سيستوليك  

  )مترجيوه

فشارخون دياستوليك 

  )ميلي مترجيوه(

  80كمتر از   120كمتر از   الفشارخون نرم-الف

  80-89  120- 139  پيش پرفشارخوني- ب

  90-99  140- 159  مرحله يك پرفشارخوني- ج

  100باالتر از   160باالتر از  مرحله دو -د

  
  اصول درمان پرفشاري خون

هدف از درمان پرفشاري خون، رساندن فشار خون بيمار به كمتر از 
90

متر  ميلي 140

(جيوه
9

14
توان كنترل كرد  بايد بدانيم كه پرفشارخوني را فقط مي. است) سانتيمتر جيوه

در افراد ديابتيك . باشد العمر مي چراكه ماهيتاً يك بيماري مزمن است و درمان آن مادام

و مبتاليان به بيماريهاي كليوي بايد فشارخون را به كمتر از
80

ميليمتر جيوه   130

)
8

13
  .رساند) سانتيمتر جيوه



  
  
  
  
  
  

  ٣٧                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

دو جزء اصلي و اساسي در درمان پرفشاري خون اصالح عادات و شيوه زندگي فرد و 

اي ديگري  در مبتاليان به پيش پرفشاري خون كه بيماري زمينه. باشد دارودرماني مي

و اصالح عادات و شيوه زندگي فرد  باشد نظير ديابت ندارند نيازي به دارو درماني نمي

  :شود هاي زير مي كند در اين زمينه به بيمار توصيه كفايت مي

  كاهش وزن .1

 محدود كردن مصرف نمك در رژيم غذايي .2

 )بار در هفته 3دقيقه در روز و حداقل  30حداقل (هاي فيزيكي و ورزش افزايش فعاليت .3

 عدم مصرف الكل .4

 قطع سيگار .5

وني مرحله يك و دو حتي درصورت عدم وجود بيماري در مبتاليان به پرفشارخ

  .اي عالوه بر اصالح عادات و شيوه زندگي فرد، دارودرماني ضرورت دارد زمينه

  هاي دارويي مؤثر بر پرفشاري خون دسته
  .مانند فوروسمايدو تريامترن  اچ) مدرها(ها  ديورتيك -1

 يل و اناالپريلداروهاي مهاركننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين مانند كاپتوپر -2

 مانند لوزارتان ��هاي گيرنده آنژيوتانسين  آنتاگونيست -3

 هاي كانال كلسيم مانند آملوديپين نيفديپين و وراپاميل كننده بلوك -4

  .بتابالكرها نظير آتنولول، پروپرانولول و متوپرولول -5

  ميتل دوپا -6

 هيدراالزين -7

  پرازوسين -8



  
  
  
  
  
  

  ٣٨                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  گريد يبيماريها همراه باپرفشارخوني 
مبتال هستيد  زيگر نيد به ساير بيماري هاي يفشار خونبا پردر صورتي كه همزمان  -1

  .پزشك را مطلع كنيد

  .در بيمار مبتال به پرفشارخوني و نقرس بهتر است از مدرها استفاده نشود -2

در مبتاليان به پرفشارخوني همراه با آسم و بيماريهاي انسدادي ريوي و يا بلوك  -3

  .از بتابالكرها استفاده نشود قلبي بهتر است

  .در بارداري داروهايي نظير كاپتوپريل، اناالپريل و لوزارتان منع مصرف دارند -4

در بيمار مبتال به پرفشارخوني و هيپرتيروئيدي، لرزش و يا ميگرن پروپرانولول  -5

  .باشد انتخاب مناسبي مي

  .تيل دوپا مصرف نشوددر بيمار مبتال به پرفشارخوني و افسردگي بهتر است م -6

 

  تركيبات گياهي كمكي در پرفشاري خون
، سير، تخم كرفس و برگ زيتون در )گياه سرخ وليك(گياهاني نظير شنبليله، زالزالك 

امروزه از بعضي از اين گياهان . پايين آوردن فشار خون اثرات سودمندي دارند

ا توجه به شرايط خاص فرآورده هاي دارويي نيز تهيه شده است كه با نظر پزشك و ب

هر بيمار به عنوان درمان كمكي قابل مصرف مي باشندو جايگزين درمان هاي دارويي 

به عنوان مثال از گياه سرخ وليك قطره گياهي به نام كراتاگوس وجود دارد . نمي باشند

فرآورده هاي سير نيز به . عنوان درمان نگه دارنده كاربرد دارد كه در پرفشاري خون به

  .مي باشند موجود) گارلت و گارسين(ت قرص صور

 

  :نكات ضروري
طور  نظر پزشك به پرفشاري خون يك بيماري مزمن است و دارودرماني آن بايد تحت-1

طور كلي هر نوع تغيير در ميزان دارو بايد با نظر پزشك  به. العمر ادامه يابد مادام

  .صورت پذيرد

افزايش حجم ادرار بهتر است اين داروها  درصورت تجويز داروهاي مدر، با توجه به -2

در طول روز مصرف شوند و از مصرف آن در شب هنگام و يا زمان خواب و 

  .استراحت پرهيز گردد
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درصورت بروز عوارض جانبي در اثر مصرف داروهاي مؤثر بر پرفشاري خون  -3

پين و نيفديپين، آملودي باهاي خشك با كاپتوپريل و اناالپريل، ورم يا سردرد  مانند سرفه(

  .ضروري است بيمار با پزشك خود مشورت نمايد) يبوست باوراپاميل

در صورت وقوع بارداري يا در دوران شيردهي، فرد مبتال به پرفشاري خون  -4

  .بايست در اسرع وقت، جهت بررسي ايمني داروها به پزشك مراجعه كند مي

  
  )استئوپروز(پوكي استخوان 

زنان باالي %40بيماري استخواني بالغين است كه حدود  پوكي استخوان شايعترين

ا مختل شدن سال را گرفتار مي سازد اين بيماري نوعي اختالل اسكلتي است كه ب50

در معرض خطر شكستگي قرار مي  شود وفرد مبتال را مي استحكام استخوان مشخص

معروف است و هيچ عالمتي ندارد ،به بيماري خاموش نيز  به ظاهر يي كهاز آنجا .دهد

ميليون مورد  5/1در ايالت متحده هر سال .تهديد جدي براي سالمت سالمندان مي باشد

  .مي دهد       شكستگي ناشي از پوكي استخوان رخ

در افراد مبتال به پوكي استخوان ،شكستگي گردن و تنه استخوان ران و مهره ها بيشتر 

  .ان و حتي مرگ و مير مي گردد ديده مي شود كه باعث زمين گير شدن دائمي سالمند

  

  :تظاهرات باليني و عوامل خطر پوكي استخوان
پوكي استخوان تا زماني كه منجر به شكستگي نشده است بيماري بي سر و صدا 

محسوب مي گردد زماني فرد متوجه آن مي شود كه در اثر يك ضربه كوچك دچار 

كلسيم ، عدم تماس كافي با سال، يائسگي، كمبود مصرف  50سن باالي . شكستگي شود 

نور آفتاب، مصرف سيگار و الكل ،سابقه شكستگي استخوان دربستگان درجه اول 

خانواده ، بي تحركي ، استرس روحي شديد، وزن كم بدن ، زمين خوردن مكرر و 

مصرف بيش از حد داروهاي كورتوني افراد رابيشتر در معرض خطر پوكي استخوان 

  .قرار مي دهد
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  :و درمانپيشگيري 
بهترين  روش درمان ، پيشگيري از پوكي استخوان بخصوص در سالهاي اوليه زندگي 

  :مي باشد كه از طريق انجام موارد ذيل صورت مي گيرد

  شير و لبنيات: مصرف كافي كلسيم  -1

اين ويتامين ،هم از طريق : با توجه به اهميت آن در جذب كلسيم D تامين ويتامين  -2

نظير ( ر خورشيد بر سطح پوست و هم از طريق مصرف مواد غذاييتماس مستقيم نو

  .تامين مي گردد) تخم مرغ ، جگر ، كره و روغن كبد ماهي

  روز در هفته 4دقيقه  45دويدن حداقل به ميزان  ،راه رفتن : ورزش منظم -3

  عدم استعمال دخانيات  و الكل -4

  :دارويي مورد استفاده در پوكي استخوان يدسته ها
  .كلسيم جوشان ، كلسيم دي و كلسيم كربنات:مشتقات كلسيم -  1

  .بصورت خوراكي يا تزريقي  يا بصورت توام در مكمل كلسيم Dويتامين  -2

  ...قرص آلندرونيت و : بيس فسفونات ها -3

  ...رالوكسيفن و : برخي داروهاي هورموني  -4

  

  :نكات ضروري
ز مصرف مشتقات كلسيم خودداري افراد داراي سابقه سنگهاي كلسيمي كليوي ا -1

  .كنند 

مشتقات كلسيم نبايد با داروهايي نظير تتراسايكلين هاوآنتي اسيد مصرف شوند  -2

  .زيرا اثر يكديگر را خنثي مي كنند 

  .ساعت بعد از غذا مصرف شود 5/1-1مشتقات كلسيم بايد  -3

لي و يك ليوان آب بايد صبح ناشتا با معده خا)مانند آلندرونيت(بيس فسفونات ها  -4

بيماران تا نيم ساعت بعد از مصرف قرص نبايد چيزي بخوردند و دراز . مصرف شوند 

  .نكشند 



  
  
  
  
  
  

  ٤١                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  دردهاي اسكلتي عضالني
كه باباال رفتن سن ، بروز آنها افزايش مي .از شايعترين شكايات بيماران سرپايي است 

ات هستندپزشك اين سال داراي اين شكاي 65افراد باالي % 58يابد بطوري كه حدود 

و معاينه تشخيص مي دهدو تستهاي )شرح حال(بيماريهارابا گرفتن تاريخچه 

  .آزمايشگاهي بيشتر از آنكه تشخيصي باشند، جنبه تائيد كننده دارند

) تخريب غضروف مفصلي(شايعترين بيماري هاي عضالني اسكلتي استئوآرتريت 

  .اشندو نقرس مي ب) التهاب مفاصل(،آرتريت روماتوئيد 

  
خشكي   درد  نوع بيماري

صبحگاهي 
  مفاصل

مفاصل 
درگيروتغييرا

  ت آن

كاهش   خستگي  تب
  وزن

  استئوآرتريت
تخريب (

غضروف 
  )مفصلي

درهنگام 
استراحت 

وجود ندارد در 
اثر فعاليت 
  شروع مي شود

 30الي  20 ����
  دقيقه

مچ پا، آرنج، 
  زانو

-  -  -  

آرتريت 
  روماتوئيد

التهاب (
  )مفاصل

ومچ انگشتان  )ساعتيك(����  يآرام و تدريج
دست،تورم 

و گرممفصلي
  قرينه

����  ����  ����  

در شديددرد  نقرس�
  خواب

شست پا و   -
انگشتان پا 
،تورم و قرمزي 

  مفصل

����  -  -  

نقرس داراي يك عالمت اختصاصي رسوب اسيداوريك در مفاصل عمدتامفصل �

  انگشت شست پامي باشد

  

  

  



  
  
  
  
  
  

  ٤٢                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  :اهداف درمان
حفظ حداكثر عملكرد و جلوگيري از تغيير شكل و تخريب اين اهداف شامل كنترل درد ،

  .مي باشد مفاصل 

در حال حاضر ، درمان دردهاي مفصلي عضالني جنبه تسكيني دارد و هيچ دارويي 

شناسايي نشده است كه قادر به پيشگيري ، به تاخير انداختن پيشرفت يا برگرداندن 

  .كامل سالمتي در بيمار باشد 

  :استخواني -رد استفاده در دردهاي عضالنيدسته هاي دارويي مو

در صورت حمالت حاد استئوآرتريت از ضد درد مخدر مانند ) استامينوفن (ضد درد- 1

  ترامادول و فراورده هاي كدئين دار با نظر پزشك استفاده مي گردد

2- NSAIDs )ايندومتاسينغير استروئيدي مانند ايبو بروفن داروهاي ضد التهاب ،، 

  ...) ديكلوفناك

  )..مانند سلكوكسيب ، روفكوكسيب(COX 2-مهار كننده هاي انتخابي -3

  )مانند متيل پردنيزولون(گلوكوكورتيكوئيدتزريقي -4

هيدروكسي  ،متوتروكسات (SAARDداروهاي ضد روماتيسمي داراي تاثير آهسته  -5

  )سولفاساالزين و امالح طال  ،كلروكين 

  .مكمل هاي كلسيم و  ويتامين د -6

  .. )مانندآلندرونيت و(بيس فسفونات ها -7

  )براي درد حاد نقرس "اختصاصا(كلشيسين -8

  :نكات ضروري

  .بايدهمراه با غذا مصرف شوند  "داروهاي ضد التهاب استروئيدي حتما - 1

مصرف طوالني مدت داروهاي گلوكوكورتيكوئيد، موجب نارسايي غدد فوق كليه مي  -2

  .شود كه مرگ بار مي باشد

كمتر از داروها ي ضد التهاب )مانند سلكوكسيب( COX 2-هاركننده هاي م -3

  .استروئيدي ايجاد زخم هاي گوارشي مي كنند

نبايد طوالني مدت و بدون تجويز پزشك مصرف )اپيوئيدي(داروهاي ضد درد مخدر -4

  .شود

  



  
  
  
  
  
  

  ٤٣                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  
  
  

  بخش سوم
  
  

  مكمل ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 اطالعات موجود در اين بخش به هيچ عنوان     
  جايگزين تشخيص و درمان توسط پزشك نمي باشد

  
  



  
  
  
  
  
  

  ٤٤                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

  مكمل ها
تنهايي براي  هااست  به ها و چربي ها، كربوهيدرات مصرف مواد غذايي كه شامل پروتئين

ن مواد ديگري وجود دارند كه با مقادير مختلف در بد. كند رشد و سالمت بدن كفايت نمي

اي دارند اين مواد  نقش مهمي در  شوند و براي بدن ضرورت تغذيه يافت مي

  .باشند ها مي وانفعاالت بدن و سوخت و ساز دارندو شامل مواد معدني و ويتامين فعل

  مواد معدني -الف

  :شوند مواد معدني به دو گروه تقسيم مي

گرم در روز است  يليم 100عناصر يا موادي كه نياز بدن به هريك از آنها بيشتر از  -1

  .باشند و مهمترين آنها شامل كلسيم، منيزيم، سديم و پتاسيم مي

گرم در روز  ميلي 100عناصر يا موادي كه نياز بدن به هريك از آنها كمتر از  -2

 .باشد باشد كه مهمترين آنها آهن مي مي

    ها ويتامين –ب 

  :شوند ها نيز به دو گروه تقسيم مي ويتامين

  )B,C(لول در آب هاي مح ويتامين -1

  )A,D,E,K(هاي محلول در چربي  ويتامين -2

نابع غذايي تامين كننده در اينجا مختصري از اثرات هريك از اين مواد براي بدن و نيز م

  .مي شود آن ارائه

  
  
  
  
  
  
  
  مواد معدني*



  
  
  
  
  
  

  ٤٥                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

آن در استخوانها % 99گرم كلسيم وجود دارد كه  1200در بدن يك فرد بالغ  :كلسيم - 1

كلسيم داراي . باشد آن در عضالت و مقداري نيز در خون مي% 1كلسيم و فات صورت فس به

  :باشد كه مهمترين آنها عبارتند از هاي متعددي در بدن مي نقش

  تشكيل استخوانها -1

 دخالت در مسير تشكيل لخته و جلوگيري از خونريزي -2

 ها تشكيل دندان -3

از  12Bجذب ويتامين عنوان مثال  كمك به انجام واكنشهاي بيولوژيك در بدن، به -4

 .ديواره روده تحت تأثير كلسيم است

  :دهد عبارتند از عواملي كه جذب كلسيم را افزايش مي

  عامل مساعد كننده جذب كلسيم است Dويتامين  -الف

  .كلسيم در محيط اسيدي جذب بهتري دارد - ب

جذب كلسيم  كند كه به با كلسيم تركيب نسبتاً محلولي را ايجاد مي) قند شير(الكتوز  - ج

  شود كند، به همين علت كلسيم شير بهتر از ساير منابع جذب مي كمك مي

بارداري و شيردهي نياز بدن به كلسيم بيشتر و جذب كلسيم نيز  - در هنگام رشد -د

  .شود بيشتر مي

هاي روغني مثل  در ماهي ساردين، دانه. شير و لبنيات بهترين منابع غذايي كلسيم هستند

مانند بادام زميني، گردو و پسته نيز مقدار قابل توجهي كلسيم وجود كنجد و مغزها 

  .دارد

تواند منجر به انقباضات غيرارادي عضالت، اغتشاش فكري، دل درد و  كمبود كلسيم مي

افزايش كلسيم با عالئمي نظير كندي در اعمال اعصاب، عضالت، افزايش . تهوع شود

  .باشد ستفراغ همراه ميهيجانات، اغتشاش فكري، دل درد، تهوع و ا

گرم است كه عمدتاً در اسكلت بدن  800مقدار فسفر در يك فرد بالغ  :فسفر - 2

  .شود صورت آلي يا معدني يافت مي به

  :باشد نقش فسفر در بدن به ترتيب زير مي

  جذب و انتقال مواد مغذي -1

 ، فسفر وجود دارد B 1ها نظير ويتامين  در ساختار برخي ويتامين -2

 اسكلت استخواني كمك به تشكيل -3



  
  
  
  
  
  

  ٤٦                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

فسفر در اكثر غذاها نظير گوشت قرمز مرغ، . دهد جذب فسفر را افزايش مي D ويتامين

كمبود فسفر منجر به سبك شدن استخوانها شده و . مرغ وجود دارد ماهي، ميگو و تخم

  .اشتهايي و خستگي در فرد همراه است با بروز بي

  :شدبا نقش منيزيم در بدن به ترتيب زير مي: منيزيم - 3

  كمك به انجام واكنشهاي بيولوژيك بدن-1

 ها كمك به ساخت پروتئين-2

 .كند وجود منيزيم كافي موجبات پايداري كلسيم را در ميناي دندان فراهم مي-3

اثرات كمبود منيزيم مشابه اثرات كمبود كلسيم است و با عالئمي نظير ضعف عضالني، 

 .ج، سرگيجه و افسردگي همراه استناهماهنگي در حركات بدن، اختالالت قلبي، تشن

 :سديم نقش هاي متعددي در بدن به عهده دارد كه عبارتند از :سديم- 4

  عضالني �تحريكات عصبي  .1

 )قند(جذب گلوكز  .2

كاهش سديم خون با كاهش فشار خون، سستي و گرفتگي عضالت همراه است افزايش 

منابع غذايي حاوي . شود سديم خون در موارد تب شديد و يا در افراد ديابتي ديده مي

اسفناج، كلم، غالت، حبوبات، گوشت قرمز، ماهي، تخم مرغ، شير و : سديم عبارتند از

  .پنير

عهده  باشد كه نقشهاي زير را به پتاسيم يكي از مهمترين يونها در بدن مي :پتاسيم- 5

  :دارد

  زا هاي انرژي كمك به انجام واكنشهاي بيولوژيك مانند واكنش .1

 ساخت پروتئين .2

 آزاد شدن انسولين از لوزالمعده .3

 عضالني ،تحريكات عصبي .4

زميني، هويچ و پرتقال  منابع غذايي غني از پتاسيم شامل زردآلو، طالبي، باقال، موز، سيب

  .باشند مي... و 

 باشد گرم آهن در بدن موجود مي 4حدود : آهن- 6

  :عهده دارد كه عبارتند از آهن چندين نقش مهم به

  سازي خون -1

 هاي بدن اكسيژن به اندامانتقال  -2



  
  
  
  
  
  

  ٤٧                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

 A به ويتامين) بتاكاروتن( Aساز ويتامين  تبديل پيش -3

 كمك به ساخت بعضي مواد در بدن نظير كالژن -4

  .شود در كم خوني فقر آهن تجويز مي
  :نكات ضروري

  .گردد مرغ، شير و يا چاي، موجب كاهش جذب آهن مي مصرف همزمان آهن با تخم: 1

ن مكمل كلسيم و آهن بايد با فاصله زماني حداقل درصورت ضرورت مصرف همزما: 2

. ساعت از يكديگر مصرف شوند تا اثرات نامطلوب روي جذب يكديگر نداشته باشند 2

تواند با آهن در هنگام جذب رقابت كند و  ميزان باالي كلسيم و فسفر در رژيم غذايي مي

  دهد كلسيم برنده اين رقابت است و جذب آهن را كاهش مي

هاست كه  از عوارض احتمالي درصورت استفاده از قطره آهن سياه شدن دندانيكي : 3

ها،مي توان قطره را در حلق بچه چكانيد يا  به منظور جلوگيري از رنگي شدن دندان

  .ميوه به كودك داد بالفاصله بعد از مصرف قطره، آب يا آب

لفات توصيه گيري از عارضه احتمالي يبوست ناشي از مصرف فروس سو براي پيش: 4

  .شود و مايعات فراوان مصرف ) جات سبزيجات و ميوه(مي شود كه  غذاهاي فيبردار 

  .دهد جذب آهن را افزايش مي Cويتامين : 5

  .شود كه جذب آهن افزايش يابد مصرف گوشت همراه با سبزيجات موجب مي: 6

ت، مو روي در بعضي بافتها نظير پوس. روي در ساختمان استخوانهاست% 70: روي- 7

ترين منابع روي  گوشت و غذاهاي دريايي غني. و غدد جنسي به مقدار زياد وجود دارد

اشتهايي، كوتاهي قد، به تأخير افتادن بلوغ جنسي،  كمبود روي با عالئمي نظير بي. هستند

خوني فقر آهن همراه  ايجاد زخمهاي پوستي، تأخير در التيام زخمها، ريزش مو و كم

  .است

  6.ه اشكال كپسول و شربت در بازار دارويي موجود استسولفات روي ب

  ها ويتامين*

  هاي محلول در آب ويتامين

                                                
پوست   عنوان محافظ و ترميم كننده دارويي ديگري از روي است كه به  فرآورده) زينك اكسايد(پماد اكسيد روي  - 6

  . اين فرآورده نقش ويتاميني و مكملي ندارد. دارد در سوختگيها و التهابات پوستي كاربرد



  
  
  
  
  
  

  ٤٨                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

تيامين . اولين بار اين ويتامين را از سبوس برنج جدا كردند ):تيامين( 1Bويتامين  -1

كمبود آن باعث بيماري . عهده دارد وساز قندها و چربيها نقش مهمي به در سوخت

، تشنج، استفراغ و تند شدن )كبودي(الئمي مانند سيانوز شود كه با ع بري مي بري

  .ضربان قلب همراه است

  .مرغ منابع غني از اين ويتامين هستند جگر، گوشت،غالت، جوانه گندم، حبوبات و تخم

  .اين ويتامين به شكل قرص در بازار دارويي موجود است

ز مخمر و جگر براي اولين بار اين ويتامين را ا ):ريبوفالوين( B 2ويتامين -2

  .ها و در رشد مو و ناخن دخالت دارد اين ويتامين در ساخت پروتئين. جداسازي كردند

  .توان به جگر، شير، دل، قلوه اشاره كرد از ميان منابع غذايي مهم اين ويتامين مي

پوسته شدن و ترك  ها، پوسته تواند منجر به خشك شدن لب مي B 2كمبود ويتامين 

  .خوني همراه است گردد و با عالئمي نظير خستگي و كم ها  خوردن گوشه لب

اين ويتامين را اولين بار از عصاره مخمر جداسازي كردند ): نياسين( B 3ويتامين -3

زا، ساخت پروتئين، چربي و قند نقش مهمي  نياسين در آزاد كردن انرژي از مواد انرژي

  . باشد ميني، حبوبات و شير ميترين منابع آن جگر، مخمر، كره، بادام ز غني. برعهده دارد



  
  
  
  
  
  

  ٤٩                                                                                        راهنماي مصرف منطقي دارو

اسهال، (شود كه با عوارض گوارشي  كمبود اين ويتامين منجر به بيماري پالگر مي

هاي قرمزرنگ  تغيير رنگ و ايجاد لكه(، عوارض پوستي )اشتهايي و عفونت گوارشي بي

  .همراه است) خوابي، سردرد و تشويش افسردگي، بي(، عوارض عصبي )در پوست

زا،  اين ويتامين در آزاد كردن انرژي از مواد انرژي ):اسيد پانتوتنيك( B 5ويتامين  -4

. ساخت كلسترول و افزايش جذب قند از ديواره روده و تقويت سيستم ايمني نقش دارد

 .ها موجود است اسيد پانتوتنيك عمدتاً در جگر، دل، قلوه، زبان و مغز و جوانه

 .در بازار دارويي موجود استصورت قرص كلسيم پانتوتنات  اين ويتامين به

اين ويتامين را اولين بار از مخمر و پوسته غالت  ):پيريدوكسين( B 6ويتامين  - 5

درمان بعضي : پيريدوكسين در پزشكي كاربردهاي مختلفي از جمله. جداسازي كردند

. هاي پوستي، بيماريهاي عصبي، تحليل عضالني و جلوگيري از تهوع دارد بيماري

همچنين جهت . گيري از تهوع دوران بارداري است در پيش 6Bويتامين  كاربرد عمده

 .شود كار برده مي در بيماران مسلول نيز اين ويتامين به B 6پيشگيري از كمبود 

اختالل در سلولهاي عصبي باعث  B 6كمبود . هستند B 6ترين منبع جگر و گوشت غني

ري در راه رفتن و حمالت شبه صرعي شود كه با عالئمي نظير درد در ناحيه شكم، دشوا مي

  .سنگ كليه ديده شده است B 6در بعضي از افراد در نتيجه كمبود . همراه است

  .صورت قرص و آمپول در بازار دارويي موجود است به B 6ويتامين 
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اين ويتامين را اولين بار از برگ سبزيجات مانند اسفناج  ):اسيدفوليك( 9Bويتامين  - 6

ب بلوغ سازي نقش دارد و موج اسيد فوليك در تكثير سلولي و خون .جداسازي كردند

ن درتشكيل سيستم عصبي جنين آمؤثرداليل نقشو بهشود گلبولهاي قرمز خون مي

 مصرف عمده آن در خانم ها از سه ماه قبل از بارداري تا سه ماه پس از زايمانمورد

حالي، سردرد،  گي، كوفتگي، بيخوني خست از جمله عوارض كمبود اسيد فوليك، كم. است

  .سرگيجه و كاهش كارآيي است

 .صورت قرص و همچنين تركيب در ساير اشكال حاوي آهن وجود دارد اين ويتامين به

 12 ويتامين . اين ويتامين اولين بار از جگر استخراج شد): كوباالمين( B 12ويتامين  - 7

B كيل خون و سوخت وساز در رشد و سالمت بدن خصوصاً سالمت بافت عصبي، تش

  .مواد غذايي نقش مهمي دارد

12 B  در منابع گياهي وجود ندارد اما در منابع حيواني نظير جگر، قلوه، گوشت، شير و

  .شود مرغ به وفور يافت مي تخم

 .صورت آمپول در بازار دارويي موجود است اين ويتامين به

از عصاره ليمو استخراج  اولين بار اين ويتامين را ):اسيدآسكوربيك(C ويتامين .1

هاي شديد كاربرد  در سوختگي Cويتامين . شود كردند در مركبات به وفور يافت مي

  .دارد

و آمپول در بازار دارويي ) جوشان ،جويدني (صورت قرص  اينك به هم Cويتامين 

  موجود اس

  هاي محلول در چربي ويتامين
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  )رتينول( Aويتامين 
واني موجود است البته در منابع گياهي مانند هويج اين ويتامين صرفاً در منابع حي

. تبديل شود Aسازهايي به نام بتاكاروتن وجود دارد كه مي تواند به ويتامين  پيش

در پوست  Aكمبود ويتامين . در رشد استخوانها و بينايي نقش مهمي دارد Aويتامين 

در چشم باعث هاي سفيدرنگي در محل رويش موها و  موجب منجر به ايجاد برجستگي

مصرف بيش از حد اين . گردد كوري مي خشكي و افزايش احتمال بروز عفونت و شب

اشتهايي، كاهش وزن،  شود كه با عالئمي مانند بي ويتامين منجر به مسموميت مي

  .سردرد، درد در استخوانها، التهاب پوست، ريزش مو و اسهال همراه است

  .هستند Aمنابع غني از ويتامين  مرغ روغن كبد ماهي،جگر، شير، كره و تخم

صورت پماد چشمي جهت درمان خشكي غيرعادي اطراف ملتحمه و زخم  به Aويتامين 

  .سطحي قرنيه كاربرد دارد

  ):كوله كلسيفرول( D ويتامين
توان به شير،  روغن كبد ماهي است از ميان ساير منابع مي Dترين منبع ويتامين  غني

را تأمين  Dتوانند كل نياز بدن به ويتامين  اين منابع نمي. ردمرغ اشاره ك كره، پنير و تخم

 Dاشعه آفتاب است كه از تأثير آن بر روي پوست ويتامين  Dكنند منبع اصلي ويتامين 

، )نرمي استخوان در كودكان(منجر به راشيتيسم  Dكمبود ويتامين . شود ساخته مي

پوكي استخوان در افراد (پروز و استئو) نرمي استخوان در بزرگساالن(استئوماالسي 

  .شود مي) مسن

Dويتامين 
�

  .به فرم آمپول در بازار دارويي موجود است 

شود  منجر به مسموميت مي Dهاي دارويي حاوي ويتامين  مصرف بيش ازحد فرآورده

اشتهايي، كاهش وزن، سردرد، دل درد، تهوع، تشنگي زياد و  كه با عالئمي مانند بي

ها همراه  ، كبد، قلب و چشم و در نتيجه اختالل شديد اين بافترسوب كلسيم در كليه

  .است
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 Kويتامين 

در انعقاد  Kنقش ويتامين . اولين بار  اين ويتامين را از شبدر و يونجه استخراج كردند

شود كه زمان انعقاد خون طوالني شود و  كمبود اين ويتامين  موجب مي. خون است

ديده  �مصرف زياد ويتامين عالئمي كه با . گردد يموجب افزايش طول مدت خونريزي م

خوني  به نام كم(خوني  روبين در خون و پيدايش نوعي كم بيلي 7شود جمع شدن مي

  .است) هموليتيك

. شود فرنگي و كاهو به مقدار زياد يافت مي كلم، گوجه اين ويتامين در سبزيجات نظير گل

Kويتامين 
 �

ار دارويي موجود است و جهت رفع صورت آمپولهاي تزريقي در باز به 

در نوزادان به  Kكمبود ويتامين . رود كار مي هاي خونريزي دهندة نوزادي به بيماري

باكتريهاي روده در بزرگساالن قادر به (دليل عدم ساخت اين ويتامين در رودة نوزادان 

  .تواند ايجاد شود صفراوي مي -هاي كبدي و بيماري) هستند Kساخت ويتامين 

 Eتامين وي

عنوان آنتي  به Eويتامين . اولين بار اين ويتامين را از روغن جوانه گندم استخراج كردند

تواند باعث حفاظت از  در غذا مي Eطوري كه وجود ويتامين  كند  به اكسيدان عمل مي

كمبود اين ويتامين باعث اختالل در سيستم عصبي، سيستم . شود Aو  Cويتامين 

  .شود غدد مي  ، توليد مثل و فعاليتعضالني، سيستم عروقي

مرغ به مقدار زياد  هاي نباتي و تخم ها، روغن اين ويتامين در سبوس، پوست غالت، جوانه

  .شود يافت مي

  .صورت قرص و كپسول نرم در بازار دارويي موجود است اين ويتامين به
  
  
  
  
  
  

                                                
  شود شود و اگر ازحد خاصي تجاوز كند باعث زردي مي اي كه از صفرا دفع مي رنگدانه ٧
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  وييها و مواد معدني در بازار دار هاي حاوي ويتامين برخي  فرآورده
 Dصورت قرصهاي حاوي كربنات كلسيم و ويتامين  دي به - كلسيم :دي - كلسيم -1

موجود است و در درمان كمبود كلسيم، پوكي استخوان و نرم شدن و تحليل 

 .ها كاربرد دارد استخوان

هاي شديد كه ممكن است كمبود توأم  تغذيه اين فرآورده در سوء: كمپلكس -ب -2

صورت  كمپلكس به -ويتامين ب. شود هد، تجويز ميرخ د Bهاي گروه  ويتامين مهه

 .قرص، شربت و آمپول در بازار دارويي موجود است

اين تركيب ويتاميني به فرم پماد موضعي و قطره در بازار دارويي : A+Dويتامين - 3

هاي  در تسكين موقتي ناراحتي ناشي از سوختگي A+Dپماد ويتامين . در دسترس است

خراش پوستي، خشكي و حساسيت ناشي از كهنه بچه به كار  خفيف، آفتاب سوختگي،

در رژيم غذايي شيرخواران و كودكان طبق نظر پزشك A+Dقطره ويتامين . رود مي

  .شود استفاده مي

صورت قرص، قرص جوشان، شربت و قطره  به  اين فرآورده :مولتي ويتامين - 4

فوليك اسيد ، A ،1B  ،2B ،5B 6B 12B  ،C ،D ، Eهاي  موجود است كه حاوي ويتامين

 .باشد و نيكوتيناميد مي

صورت كپسول موجود است و عالوه بر  اين فرآورده به :مولتي ويتامين مينرال - 5

  .باشد موارد ذكر شده در قرص مولتي ويتامين، حاوي يد، آهن و منيزيم نيز مي

ن و امالح اين فرآورده يك مكمل ويتامين همراه با آه: مولتي ويتامين تراپيوتيك -6

باشد و تركيبات آن مشابه مولتي ويتامين مينرال  صورت كپسول موجود مي است كه به

ها و تركيبات موجود در آن در مقايسه با مولتي  باشد با اين تفاوت كه مقادير ويتامين مي

  .ويتامين مينرال باالتر است

فوليك در  علت نقش مكملي آهن و اسيد به :مشتقات تركيب آهن و اسيد فوليك -7

باشند به نامهاي  خونسازي امروزه مشتقاتي كه حاوي اين دو تركيب در كنار هم مي

  .در بازار دارويي موجود است... آيرون و كوفول و  مختلفي نظير فرفوليك، فول

فروس (آهن  ، B 12صورت كپسولهايي حاوي ويتامين  اين فرآورده به: هماتينيك -8

مصرف آن در دوران بارداري با . باشد اسيد موجود ميو فوليك  C، ويتامين )سولفات

  .باشد نظر پزشك مجاز مي
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  ها ت ضروري راجع به مصرف ويتامينانك
علت فقدان ويتامين در رژيم غذايي،  ها تركيباتي هستند كه در مواردي كه به ويتامين -1

يك  سازي، اختالل در جذب و يا افزايش نياز بدن به روشهاي غلط برداشت و ذخيره

در بيماران مسلول و نيز  B 6نظير افزايش نياز به ويتامين (ويتامين در شرايط خاص 

وجود آمده  كمبود ويتامين به) هاي عفوني در تب و بيماريCافزايش نياز به ويتامين 

حائز اهميت راجع به  تهنك. شوند باشد، تحت نظر پزشك و يا افراد متخصص تجويز مي

هاي محلول در  كه مصرف بيش از نياز ويتامين ها اين است مصرف ويتامين

. شود هاي شديد مي مضر و خطرناك بوده و گاهاً منجر به مسموميت )K،E،D،A (چربي

با خطر مسموميت  Cو  Bهاي محلول در آب  هرچندكه مصرف بيش از نياز ويتامين

عنوان  يم، بهباش ها نيز نمي باشد اما مجاز به مصرف بيش از نياز اين ويتامين همراه نمي

) باشد در تركيبات ب كمپلكس موجود مي( B 2مثال مصرف مقادير بيش از نياز ويتامين 

همچنين مصرف مقادير بيش از نياز . شود باعث تغيير رنگ ادرار به زرد روشن مي

. هاي كليوي شود ممكن است باعث بروز اسهال و يا انواع خاصي از سنگ Cويتامين 

مصرف هر نوع ويتامين تحت نظر پزشك، داروساز يا ساير  شود بنابراين توصيه مي

  .ها خودداري شود افراد متخصص باشد و از مصرف مقادير بيش از نياز كليه ويتامين

در دوران بارداري ممنوع  Aمصرف مقادير بيش از اندازه توصيه شده ويتامين  -2

  .است

تواند  آنجايي كه كبد ميد از باش در بدن كبد مي B 12محل اصلي ذخيره ويتامين  -3

) سال 3تقريباً (گرم از اين ويتامين را ذخيره كند و اين ذخيره براي چند سال  2- 3مقدار 

گيرد بنابراين افراد  كند و همچنين دفع آن هم از بدن به مقدار كم صورت مي  كفايت مي

  .شوند نمي B 12بالفاصله دچار كمبود ويتامين 

بدون نظر پزشك، داروساز يا  B 12آمپول ويتامين  بنابراين از تزريق بيش از حد

  .متخصصين تغذيه بايد خودداري كرد

باشند  مصرف تركيبات ويتاميني توأم كه حاوي چندين ويتامين در كنار هم مي-4

ترجيحاً تحت نظر پزشك، داروساز و يا ساير افراد متخصص باشد واز مصرف 

  .افراد متخصص خودداري كنيدخودسرانه اين تركيبات ويتاميني بدون توصيه 
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