
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 آمفتامین

Amphetamine 

 
مفتامین و مشتقات آن در انتهای قرن نوزدهم و بیستم سنتز شدند و قصد از ساختن آنها استفاده های آ

به عنوان ضد اشتها و کاهش دهنده وزن وارد بازار دارویی شد.  ۰۳۹۱درمانی بود. آمفتامین در دهه 

سایر عوارض از بازار خارج شد اما به زودی به خاطر خطر وابستگی و  

متیلن دیوکسی آمفتامین»مشتق دیگر آمفتامین  به ۰۳۱۱به عنوان ضدسرفه در سال  ۰۳۹۱در سال  «

به عنوان مهار کننده اشتها ثبت شده ولی هیچ گاه وارد  ۰۳۱۰عنوان مهار کننده سرفه و در سال 

 بازار نشد

تها در نظر گرفته شده بود، اما هیچ گاه مورد اکستازی سال های بعد، گرچه به عنوان داروی ضداش

بود که ارتش آمریکا  ۰۳۹۱دهه بعد از سنتز آن در دهه ۴بررسی دارویی و ثبت قرار نگرفت و تازه 

 به مطالعه آن به عنوان یک جنگ افزار شیمیایی برای ناتوان کردن موقت نیرو های دشمن پرداخت

مورد تجربه گروه جدیدی قرار … اکستازی و نام های و با نام مستعار  ۰۳۹۱در طول دهه آمفتامین 

 گرفت

و این گروه جوانان بودند که از آن به عنوان داروی کلوپ یا پارتی در پارتی های رقص های شبانه  

 استفاده می کردند
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سوءمصرف اکستازی در ۳۱اما عرضه اکستازی با قیمت ارزان و به نحو سهل الوصول در طول دهه 

داد برابر افزایش ۹تا میان جوانان   

میلیون قرص اکستازی در هر هفته در ایاالت متحده  ۲در حال حاضر تخمین زده می شود که بیش از  

ساله و با سن باالتر گزارش دست کم یک بار  ۰۲میلیون فرد آمریکایی  ۰۱قاچاق می شود و بیش از 

ساله هسنتد. قرص های  ۲۹تا  ۰۹مصرف آن را می دهند. اکثریت مصرف کنندگان اکستازی بین 

اکستازی معموالً ظاهر خوش ساختی دارند و با عالمت های مختلفی در بازار موجودند. معموالً در 

میلی گرم از این ماده در پارتی ها مصرف می شود ۰۹۱تا  ۹۱مصارف تفریحی   

ز جمله نوراپی مشتقات آمفتامینی باعث آزاد شدن دسته ای از واسطه های عصبی به نام مونوآمین ها ا

نفرین، دوپامین و سروتونین در مغز می شود. در عین حال از بازجذب سروتونین هم جلوگیری می کند 

 و در نتیجه میزان سروتونین در محل سیناپس ها افزایش می یابد

آزادی این واسطه های عصبی مجموعه ای از عالئم را در مصرف کننده به وجود می آورد که برخی از 

ای او مطلوب و برخی از آنها نامطلوب هستند. آنها بر  

عالئم مطلوب جسمی شامل احساس هوشیاری، استقامت، انرژی، برانگیختگی جنسی و به تاخیر افتادن 

خستگی و خواب آلودگی است. عالئم روانی مطلوب شامل احساس سرخوشی، سالمت، حدت احساسات، 

گران و تحمل پذیری نسبت به عقاید و احساسات برون گرایی و اجتماعی شدن، احساس نزدیکی با دی

 دیگران است

مصرف اکستازی باعث افزایش تنش در فرد می شود که خود را با تنش عضالنی، قفل شدن فک، دندان 

قروچه و حرکات بی قرار پا مشخص نشان می دهد.افزایش فعالیت عضالنی به همراه اثر مستقیم دارو 
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در مغز باعث افزایش درجه حرارت مرکزی بدن می شود. این امر  بر سیستم تنظیم درجه حرارت بدن

 باعث کم آبی، افزایش فشار خون و نارسایی کلیه و قلب در افراد آسیب پذیر می شود

 سفتی و درد عضالنی در اندام ها و کمر حین دو سه روز پس از شایع است.

بی خوابی عالئم شایعی است که در همچنین سردرد، تهوع و فقدان اشتها، تاری دید، خشکی دهان و  

 طول مصرف دارو و مدتی پس از آن گزارش می شود.

ضربان قلب و فشار خون معموالً حین مصرف دارو باال می رود و در طول چند روز پس از آن نوسان  

می کند. عالئم روانی نامطلوب پس از مصرف دارو شکل شدت یافته عالئم مطلوب هستند و شامل بیش 

پرش افکار و عدم توانایی تمرکز افکار، و بی خوابی است و همچنین ممکن است فرد دچار  فعالی،

و احساس جدایی خود از بدن، اضطراب و نگرانی و رفتار عجیب و  توهمات خفیف، شخصیت زدایی

غریب شود. معموالً دومین روز پس از مصرف دارو شایع ترین شکایات راجع به افسردگی اضطراب و 

هر می شودخستگی ظا  

به رغم این شکایات اکثریت مصرف کنندگان در دفعات اول مصرف در مجموع بیشتر عالئم مطلوب را 

تجربه می کنند، اما با مصرف مکرر اثرات منفی، فراوانی بیشتری پیدا می کنند و عالئم منفی بر عالئم 

 مثبت غلبه پیدا می کنند

کستازی بر سلول های مغز است. همان طوری که مهم ترین مسئله در مورد اثرات درازمدت مصرف ا

 گفته شد اکستازی باعث آزادی بیشتر سروتونین در سلول های مغز و مهار باز جذب آن می شود. 
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بنابراین میزان سروتونین را در مغز باال می برد و سپس در دو هفته پس از مصرف اکستازی 

 سروتونین مغز تخلیه می شود

ی است که در حفظ خلق و خو و نیز حافظه و یادگیری نقش دارد.مطالعات سروتونین واسطه ای عصب

زیادی در حیوانات آزمایشگاهی بیان کننده اثر سمی اکستازی بر سلول های مغزی ترشح کننده 

 سروتونین است.

 

عالوه بر عوارض روانی دراز مدت، عوارض جسمانی دراز مدتی هم به وجود می آید. دندان قروچه، 

فک و گرفتگی عضالنی هم در مصرف حاد این دارو و هم دراز مدت پس از قطع مصرف قفل شدن 

 دارو ممکن است رخ دهند.

دندان قروچه و قفل شدن فک می تواند باعث سایش و فرسودگی دندان های عقبی شود و درد ها و  

مدت اسپاسم عضالنی به خصوص در گردن و کمر ممکن است باقی بماند. از دیگر عوارض دراز 

جسمی می توان از تغییرات ناحیه ای گردش خون در مغز و اختالل تنظیم فشار خون نام برد.مصرف 

 بیش از حد دارو می تواند باعث سمیت حاد در کبد، دستگاه قلب و عروق و مغز شود

 

در مجموع می توان از همه جنبه ها با این ادعای فروشندگان اکستازی در مورد اینکه اکستازی داروی 

بی خطر و غیر معتاد کننده است و تجربه لذت و توانایی تعامل با دیگران در مصرف کنندگان را افزایش 

می دهد، مخالفت کرد.حتی مصرف گاه گاهی اکستازی به مقدار کم می تواند خطرآفرین باشد و مصرف 

اختالالت جسمی دراز مدت به مقدار زیاد آن عالوه بر احتمال اعتیاد، ممکن است با نقایص روانی و 
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متعدد همراه شود. از همه این ها گذشته مصرف مکرر اکستازی باعث می شود که به تدریج خاصیت 

 لذتبخشی و تسهیل ارتباط با دیگران ناشی از آن از بین برود

 
Reference 

www.uen.org 

www.powershow.com 

www.hkma.org 

 

 

 

http://www.uen.org/
http://www.powershow.com/
http://www.hkma.org/
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 کوکائین

Cocaine 

 
کوکائین از برگهای بوته کاکائو که عمدتا" در آمریکای جنوبی کشت میشود استخراج میگردد. کوکائین 

اثیر آن در برای قرن ها مورد استفاده سرخپوستان جهت مبارزه با گرسنگی و کار سخت بوده و حتی ت

میالدی این  6091اواسط قرن هجدهم مورد تحسین و تمجید افرادی از جمله فروید قرار گرفت. تا سال 

  ماده محتوای اصلی کوکاکوال بوده و همچنین به عنوان داروی بیهوشی هم استفاده می شد

ر علیه استفاده از این میالدی دولت ها ب 60استفاده گسترده و اعتیاد به این ماده باعث شدتا اوایل قرن 

میالدی کوکائین به عقیده عده کثیری امن و  09و اوایل دهه  09مواد به اقداماتی دست بزنند. در دهه 

بی خطر اعالم شد. اما با انباشته شدن شواهد پزشکی در رابطه با تاثیر زیان آور کوکائین و معرفی و 

ه با استفاده روزافزون این ماده اعالم خطر کردنداستفاده گسترده آندولت ها و مردم بار دیگر در رابط  

در حال حاضر اعتیاد به کوکائین یکی از جدی ترین مشکالت مربوط به مواد مخدر در دنیا و بخصوص 

 در آمریکاست
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  کوکائین چگونه مصرف میشود؟

 

  چهار روش اولیه استفاده از کوکائین شامل

ب شدن از طریق الیه های درونی بینی وارد بدن میشودبا این روش کوکائین به جذ –استشمام  .   

 

تزریق مصرف کننده با مخلوط کردن پودر کوکائین با آب با استفاده از سرنگ مواد را درون رگ  

 تزریق می کند

 

 هیدروکلورید کوکائین تبدیل به ماده ای سخت و کلوخی

 سخت سازی می شود که قابل تدخین است .

 

یب هیدروکلورید کوکائین با آمونیاک و دوکربنات سودا )جوش شیرین( و چندین کوکائین کراک از ترک 

مواد دیگربه شکل ماده ای با تکه های سخت به دست می اید که آن را کراک می نامند. این ماده با 

 استفاده از پیپ شیشه ای تدخین میشود

 

  اعتیاد به کوکائین تا چه حد گسترده است؟

 

بررسی ملی استفاده خانگی مواد مخدر در آمریکا )ان اچ اس دی آ( * درسال بر مبنای آمارگیری و 

تعداد مصرف کنندگان کوکائین حدودا" به یک میلیون و نیم می رسید. از هر ده نفر مردم عادی  6000
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میلیون نفر می رسید. کوکائین  22یک نفر کوکائین را امتحان کرده بود و کل این جمعیت به بیشتر از 

بیلیون دالر تجاوز می کند. این مبلغ از صنعت اولیه  53یرقانونی کلمبیاست که از بیشتر از صنعت غ

 تولیدی کلمبیا، قهوه، فراتر رفته است

بر مبنای تحقیقات بعدی این آمارگیری و با در نظر گرفتن افراد مصرف کننده ای که در این تحقیق 

میلیون  591ن کوکائین در آمریکا را حدودا" به شرکت نکرده اند ان اچ اس دی آ تعداد مصرف کنندگا

  نفر تخمین زده است

 استفاده از کوکائین در سراسر جهان رو به افزایش است

 

  تأثیرات روانی اعتیاد به کوکائین چیست ؟

تأثیر کوکائین بر روی بدن بسیار سریع، لذت بخش و کوتاه مدت است. کوکائین باعث سرخوشی مفرط 

ده و مصرف کننده احساس شادی و انرژی بیشتری می کند. مانند کافئین ، کوکائین ولی کوتاه مدت ش

باعث بیداری شده و گرسنگی را کاهش می دهد. تأثیرات روانی این ماده شامل احساس سالمتی، قدرت 

 زیاد و توانایی کاذب بوده که گاهی با دلشوره و بیقراری همراه است. 

اده از بدن محو میشود تمامی آن احساسات جای خود را به افسردگی به تدریج که تأثیرات موقت این م

شدید و خمودگی خواهد داد. این بی حوصلگی و سستی باعث میشود که مصرف کنندگان روزهای 

 متمادی در خواب به سر برند
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  تأثیرات جسمی اعتیاد به کوکائین چیست؟

 

کوکائین از طریق بینی اعتیادآور نبوده و ضرر آن از بسیاری از مردم به اشتباه باور دارند که استعمال 

  دیگر مواد مخدر کمتر است. معمول ترین تأثیرات جسمی استفاده از کوکائین عبارتند از

 

  نوسان در فشار خون، ضربان قلب و میزان تنفس -

  حالت تهوع و دل آشوبه -

  استفراغ -

  اضطراب -

  بی خوابی -

اعث سوء تغذیهو کاهش وزن میشوداز دست دادن اشتها که ب -   

  تورم و خون ریزی غشای مخاطی -

  بیقراری و اضطراب -

  آسیب به مجاری بینی -

  صدمه به شش ها -

  احتمال سکته قلبی، مغزی و تشنج -
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عکس العمل آنی بدن به استفاده از کوکائین شامل افزایش فشار خون، تنفس نامرتب، افزایش دمای 

ردمک چشم ها میشودبدن و گشادی م .  

با مسدود شدن سرخرگهای تاجی فشار خون باال رفته و انتقال خون به قلب تقلیل می یابد. این امر می 

 تواند تا یک ساعت پس از استفاده از مواد باعث حمله قلبی و یا تشنج گردد

قلبی مشخصا" در مصرف کنندگان دائمی و مبتالیانبه بیماری فشار خون باال، بیماری صرع و نارسایی 

 معرض خطر بیشتری قرار دارند

تحقیقات نشان داده است که حتی افرادی که سابقه مشکالت و ناراحتی های قلبی نداشته اند با استفاده 

از کوکائین در معرض احتمال بروز این مشکالت قرار می گیرند. استفاده مفرط این ماده باعث حساس 

شده در نتیجه میزان بسیار کمی از آن می تواند موجب ایست قلبی شدن مغز بر روی تأثیرات این ماده 

 شود

افرادی که کوکائین را تزریق می کنند در معرض باالتری از خطر ابتال به بیماری ایدز و هپاتیت هستند 

چراکه استفاده از سرنگ مشترک موجب انتقال این بیماریها میشود. استفاده از کوکائین می تواند گاهی 

لرژی و حساسیت به خود ماده و یا ترکیبات آن شودباعث آ  

 

  تأثیرات کوتاه مدت کوکائین بر بدن چیست؟

تأثیرات کوکائین بر بدن معموال" پس از یکبار استفاده نمایان شده و معموال" در طی چند دقیقه و گاهی 

باعث احساس میلی گرم( معموال"  699چند ساعت محو میشود. مصرف کوکائین به مقدار کم )مثال" 

نشاط و سرخوشی، انرژی کاذب، پرحرفی، هوشیاری ذهنی مخصوصا" به بینایی، شنوایی و المسه 

 میشود.
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این احتمال وجود دارد که به طور موقت تمایل به غذا و خواب هم کاهش یابد   

یک سری بعضی از مصرف کنندگان معتقدند که استفاده از این ماده به آنان توانایی بیشتری برای انجام 

فعالیت های جسمی و حل تکالیف عقلی می دهد در حالیکه عده ای دیگر بر خالف این موضوع اعتقاد 

 دارند. تآثیر کوتاه مدت کوکائین عبارت است از

  افزایش انرژی کاذب در بدن -

  کاهش اشتها -

  هوشیاری ذهنی و روانی -

  افزایش ضربان قلب -

  افزایش فشار خون -

  انقباض عروق -

  افزایش دمای بدن -

  گشادی مردمک چشم ها -

مدت زمان تأثیر کوکائین بر احساس سرخوشی فوری ، بستگی به نوع استفاده از این مواد دارد. هرچه 

جذب این ماده سریعتر اتفاق افتد احساس سرخوشی شدیدتر خواهد بود. به همین نسبت سرعت جذب 

جوم نشئگی با استفاده مواد از طریق استشمام کندتر این ماده باعث کاهش زمان نشئگی می شود. ه

دقیقه طول بکشد در حالیکه تدخین ماده ممکن است مدت  59تا  63صورت میگیرد و ممکن است بین 

دقیقه برساند 69تا  3زمان این حالت را به   

 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 13  

 

  

ث تشدید حالت با اینکه استفاده از این مواد به مقدار زیاد )مثال" چند صد میلی گرم یا بیشتر( باع

نشئگی شده اما ممکن است منجر به رفتارهای غیرعادی، نامنظم ، آشفته و حتی خشونت فرد شود. 

 این افراد ممکن است رعشه، گرفتگی عضالت، مالیخولیا و دوران سر را هم تجربه کنند

ر عده ای از مصرف کنندگان کوکائین از حاالت بیقراری، اضطراب و تندخویی صحبت می کنند. د

مواردی بسیار نادر،اولین استفاده از کوکائین یا مدت کوتاهی پس از استفاده منجر به مرگ ناگهانی فرد 

مصر کننده میشود. مرگ های ناشی از استفاده از کوکائین معموال" به علت ایست قلبی پیرو توقف 

 دستگاه تنفسی است

 

  تأثیرات بلندمدت استفاده از کوکائین بر روی بدن چیست؟

 

کوکائین از جمله مواد مخدرهای بسیار اعتیادآور است. با یکبار استفاده از کوکائین، افراد ممکن است 

قادر به پیش بینی و یا کنترل میزان استفاده آتی از این ماده نباشند. به نظر می رسدکه تأثیر تحریک 

جذب دوپامین به وسیله  کننده و اعتیادآور کوکائین به دلیل قابلیت این ماده در جهت مهار کردن و

سلولهای عصبی است. دوپامین به عنوان بخشی از سیستم پاداشی مغز تولید شده و به طور مستقیم و 

  یا غیرمستقیم بر بخش اعتیادآور هر نوع مواد مخدر تأثیر دارد
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 تأثیرات درازمدت اعتیاد به کوکائین عبارتند از

  تندخویی -

  اغتشاشات خلق و خویی -

قراریبی -   

  مالیخولیا یا پارانویا -

  توهمات سمعی و شنیداری -

 

زیاد روی در مصرف کوکائین، استفاده ممتد و افزایش مقدار مصرف باعث افزایش تندخویی، بیقراری 

و پارانویا میشود. این خود ممکن است باعث روان پریشی مالیخولیایی کامل شده و فرد مصرف کننده 

اطراف خود را از دست داده و گاهی دچار توهمات سمعی مانند شنیدن صداهای  ارتباط با دنیای واقعی

 مختلف شود

 

  عوارض پزشکی مصرف کوکائین چیست؟

 

مصرف کوکائین باعث عوارض پزشکی گوناگونی میشود. از معمول ترین این عوارض میتوان از تأثیر 

تأثیرات تنفسی مانند درد سینه، آن بر نقباض عروق قلبی شامل بی نظمی ضربان قلب، حمله قلبی، 

ایست تنفسی، تأثیرات عصبی شامل سکته مغزی، ایست مغزی یا سردرد و عوارض التهابات روده ای 

 شامل درد شکم و یا استفراغ و تهوع نام برد
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روش های مختلف استفاده ار کوکائین می تواند تأثیرات نامطلوب گوناگونی را باعث شود. به طور مثال 

ممتد کوکائین باعث خونریزی بینی، از دست دادن حس بویایی، مشکل بلع، گرفتگی صدا و استشمام 

تحریکات دیواره های حفره های بینی بوده که منجر به تورم وخیم و آبریزش مدام بینی خواهد شد. 

کوکائین هضم شده باعث قانقاریای وخیم روده شده که در اثر کمبود جریان خون در آن نقطه بوجود 

آید می  

از آنجائیکه که کوکائین قابلیت کاهش اشتهای به غذا را دارد بسیاری از مصرف کنندگان فعال کوکائین 

 اشتهای خود را از دست داده و این امر منجر به کاهش وزن و سوء تغذیه آنان میشود

و مواد تحقیقات نشان داده است که ترکیب استفاده کوکائین و الکل خطری بالقوه است. ترکیب این د

باعث تبدیل آنها به ماده ای به نام کوکاتیلین شده که مدت تأثیر زمانی طوالنی تری بر روی مغز را دارا 

می باشد و به مراتب از هر دو این مواد به تنهایی سمی تر است. در حالیکه تحقیقات بیشتری در این 

ول ترین نوع ترکیب مواد مخدری زمینه الزامی است ولی قابل مالحظه است که ترکیب این دو مواد معم

 است که باعث مرگ مصرف کنندگان میشود

 

 

  کوکائین به چه شکل تأثیرگذاری می کند؟

 

در زمینه چگونگی تأثیر دلپذیر کوکائین بر بدن و دلیل اعتیادآور بودن این ماده تحقیقات بسیاری 

تحریک، باعث ایجاد حس لذت  صورت گرفته است. دانشمندان نقاطی در مغز کشف کرده اند که در اثر

 و سرخوشی میشوند
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در صورت وجود کوکائین در بدن ، این ماده به ناقلین دوپامین چسبیده و باعث انسداد پروسه عادی 

بازیافت میشود. در نتیجه دوپامین در منطقه سیناپس جمع شده و باعث وقوع حس لذت و سرخوشی 

  ناشی از استعمال کوکائین میشود

ف کوکائین ادامه یابد میزان استقامت بدن در مقابل این ماده باال میرود. به این شکل که چنانچه مصر

هر چه مقدار ماده مصرفی و دفعات استفاده آن بیشتر شود، مغز برای تولید سطح حس سرخوشی و 

 لذتی که با استفاده نخستین ایجاد شده بود به میزان بیشتری از کوکائین نیاز دارد.

ان داده است که طی مدت اجتناب و ترک کوکائین، یادآوری حس سرخوشی و یا حتی تحقیقات نش 

تماس با هر چیز که نشانه ای از این حس را همراه داشته باشد باعث تحریک و اشتیاق برای استفاده 

  از مواد و بازگشت به آن، حتی پس از مدت طوالنی اجتناب از مصرف است

ردگی می شود که گاهی ممکن است تا هفته ها ادامه یابد. اقدام مصرف کوکائین باعث اضطراب و افس

به ترک این ماده گاهی تنها به خاطر فرار از این افسردگی مفرط امکان پذیر نیست و باعث استفاده 

  بیشتر شخص معتاد از این ماده برای چیره شدن به این حالت نامطلوب افسردگی میشود
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Reference 
www.addictionjournal.org 

  
 
www.ijma-journal.com 

  
www.nida.nih.gov 
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 هپارین

Heparin 
 

،  ریوي  و ترومبوآمبولي  عمقي  وز وریدهايترومب  ودرمان  در پیشگیري  : هپارین وارد مصرفم

  قلب  جراحي  طي  بدن  خارج  خون در گردش  از انعقاد خون  ، جلوگیري از ترومبوآمبولي  پیشگیري

خطر بروز ترومبوز  و كاهش  محیطي  شریاني  آمبولي  دردرمان  كمكي  داروي  عنوان  دیالیز، به  وروشهاي

شود مي  شوند، مصرف مي  شدید وناگهاني  پیشرونده  دچار حمله  كه  دربیماراني  و مرگ  مغزي  

 

 

عمر   . نیمه است دارو كبدي  . متابولیسم بسیار زیاد است پروتئین  به  : پیوند هپارین فارماكوكینتیك

  اثر دارو فوري  ، شروع وریدي مستقیم  تزریق  . در صورت است  ساعت6/3بطور متوسط   هپارین

  اثر معموال بین  ، شروع زیر جلدي  ق. درتزری است

 

  دفع  كلیه و از طریق  متابولیت  .دارو معموال بصورت بیمار است  وضعیت  و تابع  دقیقه 19تا  20

شود مي . 
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  پالكت  ،كمي خوني  و سایر اختالالت  هموفیلي  مبتال به دارو در بیماران  : این مصرف  موارد منع

  شدید كبد، آنوریسم  ،بیماري شدید فشار خون  ، زیادي اخیر مغزي ریزي، خون ، اولسرپپتیك خون

سقط  و موارد تهدید به  هپارین  به  اخیر، وحساسیت  شدید یا جراحي  از صدمات  ،پس كلیه  نارسایي

شود  نباید مصرف  

شود  دارو در موارد زیر باید بااحتیاط مصرف  ـ این 6هشدارها:   

 

،  خون  پالكتهاي كمي  بخصوص  خوني  كمر، دیسكرازي ناحیه  نسداد اعصابیا ا  اي منطقه  بیحسي

  كه  یا در مواردي  یا چشم  اخیراعصاب  هاي ، جراحي حاد باكتریایي  تحت اخیر، آندوكاردیت  زایمان

شدید  پریكارد، عیب  به  مایع  یا نشت  وجود دارد،پریكاردیت  یا چشم  اعصاب  جراحي  عمل نیاز به

  شوند، صدمه مي باز و وسیع  سطوح  بوجود آمدن  سبب  كه یا زخمهایي  عمده  ، جراحي كلیه كار

،  ، تنفسي ، ادراري گوارشي  فعال یا سایر ضایعات  ، زخم مركزي  عصبي دستگاه  به  شدید بویژه

شدید كار كبد  شدید و عیب واسكولیت  
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2 

  دلیل  سایرداروها، به  عضالني  كنند، از تزریق مي  مصرف هپارین  كه  شود در بیماراني مي  ـ توصیه 

شود  خودداري تزریق  محل  در اطراف  وخونریزي  بروز هماتوم  احتمال . 

 

3 

خطر  باهپارین  باشد. درمان  از حد هپارین  بیش  مصرف نشانه  است  ممكن  از لثه  ـ خونریزي   

دهد مي راافزایش  از آن  پسو   دهان  جراحیهاي طي  موضعي  بروز خونریزي  . 

 

4 

  سابقه  كه شود در بیماراني مي  شود، توصیه مي  تهیه حیواني  از بافتهاي  هپارین  ـ از آنجا كه 

شود  تزریق  درمان از شروع  واحد قبل 6999  دارند، ابتدامقدار آزمایشي  یا آسم  حساسیت . 

 

5 

  به  داروباید با توجه  ، مقدار مصرف هپارین  ادیر كاملبامق  درماني  از برنامه  استفاده  ـ در صورت 

شود  هر فرد تنظیم  براي انعقاد خون  آزمونهاي  نتایج . 
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كهیر،   )از جمله حساسیتي  هاي ، واكنش خون  پالكت  ،كمي ، نكروز پوست : خونریزي جانبي  عوارض

  مو با مصرف  ریزش  و بندرت  مدت يطوالن  از مصرف  پس  استخوان  (،پوكي و آنافیالكسي  آنژیوادم

 . است  شده  دارو گزارش این

  مهارعملكرد پالكتها ممكن  علت  به  با اسید والپروئیك  هپارین همزمان  : مصرف داروئي  هاي تداخل

  خون پروترومبین  كاهش  باعث  تیواوراسیل و پروپیل  مازول شود. متي  خونریزي موجب  است

شود.   اثر ضد انعقادي افزایش  باعث  است  ممكن  داروها با هپارین این  همزمان  شوند. لذا مصرف مي

ضدانعقاد، خطر   ، ماننداسترپتوكیناز و اوروكیناز با داروهاي ترومبولیتیك  داروهاي همزمان  مصرف

دهد مي  را افزایش  خونریزي . 

: توصیه  قابل  نكات  

  مربوط به  ، دستورات خونریزي امكان  دارو و كاهش  حداكثر اثر بخشي آوردن  بدست  ـ براي 6 

شود  دارو باید كامال رعایت مصرف . 

 

2 

و   ، ایبوپروفن آن حاوي  یا داروهاي  سالیسیلیك  اسید استیل ، از مصرف با هپارین  درمان  ـ در طول 

شود  ؤثرند، خودداريها م پالكت  برروي  كه  سایر داروهائي . 
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3 

شوند  دارو آگاه  این باید از مصرف  و دندانپزشك  ـ پزشك   

 

 

  مقدار مصرف

 

ـ  29/999، ابتدا  زیر جلدي  :از راه بامقدار كامل  درماني  : برنامه بزرگساالن

 0999ـ  69/999  ساعت 0هر  ( و سپس چربي  )داخل  عمیق  واحد بصورت69/999

  انعقادي  آزمونهاي  نتایج  به واحد یا با توجه 63/999ـ  29/999  عتسا62واحد یا هر 

 69/999  ساعت 4ـ  1هر   واحدو سپس 69/999، ابتدا  وریدي  شود. از راه مي تزریق

واحد یا3999ـ   u/kg 100  تزریق  انعقادي  آزمونهاي  نتایج به  یا با توجه  ساعت 4هر  

مقدار ، وریدي  انفوزیون  شود. ازراه مي  

 

  تزریقي  ایزوتونیك  كلرورسدیم  لیترمحلول میلي 6999واحد در  29/999ـ  40/000

واحد 6999  ، اغلب انفوزیون  شود. سرعت مي مصرف  ساعت 24از   بیش  زمان  درمدت

 . است  در هر ساعت
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  با مقادیر كم  درماني  برنامه

 

حداكثر   بمدت  از آن  پس  ساعت 0ـ  62و  از جراحي  قبل  ساعت 2واحد  3999مقدار 

شود مي  ( تزریق چربي )داخل  عمیق  زیر جلدي  روز بصورت0  

 

، ابتدا وریدي  : از راه كودكان  u/kg 50 وسپس  u/kg 100  ساعت 4هر  39ـ  

،  وریدي  انفوزیون  شود. از راه مي تزریق  انعقادي  آزمونهاي  نتایج  یابراساس

39ابتدا u/kg 699 و سپس  اي ار حملهمقد  بصورت  u/kg  یا براساس  ساعت 4هر  

شود مي  تزریق  انعقادي  آزمونهاي نتایج  

 
Reference 

www.freemd.com 
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 لیتیوم

 

Lithium 
شود.  تجویز می  ( و افسردگی ـ افسردگی  )شیدایی  دوقطبی  در اختالل  شیدایی  مرحله  درمان  برای  لیتیوم

  برروی  بیشتری  دهد كنترل می  شما اجازه  كاهد و به می  خلقی  تغییرات  و شدت  دارو از فراوانی  این

باشید  خود داشته  احساسات  

 
 

  مصرف  ـ چگونگی

  كمتر یا بیشتر از مقدار تجویز شده  گاه . هیچ است  متفاوت  افراد مختلف  برای  لیتیم  مقدار تجویزی

  بكشد تا اثرات  طول  هفته 6-5  است  كنید. ممكن  پیروی  دقت  به  پزشكتان  نكنید. از دستورات  رفمص

دهید. اگر از   دارو را ادامه  مصرف  بهبودی  احساس  در صورت  حتی  كه  است  ظاهر شود، اما مهم  لیتیوم

، آنها را نشكنید، خرد نكنید، و نجوید؛ كنید می  استفاده  یا كند رهش  رهش  طوالنی  های ها یا كپسول قرص

در مقدار   از مصرف  پیش  توان را می  لیتیم  شربت  ببلعید. شكل  صورت  همان  ها را باید به قرص  نوع  این

كرد؛   دیگر رقیق  های یا نوشیدنی  میوه  آب  كمی  

  را فراموش  نوبت  نید. اگر یكك می  از دارو را مصرف  مقدار الزم  تمام  كنید كه  حاصل  اطمینان  فقط

ها  در مورد قرص  ساعت 1)  ساعت 4كنید. اما اگر كمتر از   یاد آورید مصرفش  به  كه  مجردی  كردید، به

  شده  فراموش  بود، نوبت  مانده  بعدی  نوبت  مصرف  زمان  ( به یا كند رهش  رهش  طوالنی  های یا كپسول

برگردید. مقدار دارو را دوبرابر نكنید  منظمتان  ییدارو  برنامه  ، به را رها كرده  

 
 

  جانبی  هشدارها و عوارض

،  بگیرید: غش  تماس  ، با پزشكتان كرده  را قطع  لیتیم  زیر، مصرف  از عالیم  بروز هر یك  در صورت

یا   وع؛ ته ؛ سرگیجه وزن  ؛ افزایش غیرمتعارف  یا خستگی  ؛ ضعف تند، كند یا نامنظم  قلب  ضربان

بازوها و پاها؛   و پا؛ سردی  دست  و درد در انگشتان  درد؛ كبودی  یا چشم  بینایی  ؛ مشكالت استفراغ

یا   ادراری  اختیاری ؛ بی ؛ آكنه دید؛ تشنج  ؛ تاری ؛ گیجی بدن  ؛ لرزش نامفهوم  ؛ تكلم آلودگی  ؛ خواب اسهال

ادرار  كنترل  توانایی  عدم  
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  موارد احتیاط -

سازید  را مطلع  ، پزشكتان لیتیوم  از مصرف  از موارد زیر پیش  وجود هریك  صورت در  

 
 

1. 

، یا نگهدارنده خوراكی  های دیگر، غذاها، رنگ  یا داروهای  لیتیم  به  حساسیت   

 
 

2.  

یا شیردهی  بارداری  

 
 

3. 

  پریشی ضد روان  داروهای ، غیراستروئیدی  ضد التهابی  داروهای  ویژه  دیگر، به  داروهای  مصرف 

مدر  (، یا داروهای ، مولیدون ، هالوپریدول )كلرپرومازین  

 
 

4.  

یا   شدید مایعات  دادن  ، از دست ، پاركینسونیسم ، صرع یا فشارخون  قلبی  مشكالت  یا ابتال به  سابقه

  كلیوی  ، یا مشكالت ادراری  ، احتباس عفونت
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شود می  صیهتو  لیتیوم  مصرف  هنگام -  

۰. 

باشد  را زیر نظر داشته  كنید تا بهبودتان  مراجعه  پزشكتان  به  طور منظم به   

 
 

۲.  

  را با غذا مصرف  لیتیم  دست  و نیز لرزش  معده  به  و آسیب  ، و تحریك ملینی  از خاصیت  جلوگیری  برای

( بخورید )نمك  سدیم  مقدار كافی  هبنوشید و ب  لیتر آب 1تا  5  شود. روزی  تر جذب كنید تا آهسته . 

 
 

۹. 

  به  احتیاج  كه  خطرناكی  یا كار با وسایل  رانندگی  در هنگام  از اثر دارو بر بدنتان  از آگاهی  تا پیش 

شود می  یا سرگیجه  آلودگی خواب  افراد موجب  در برخی  كنید. لیتیم  دارند، احتیاط  كامل  هوشیاری   

 
 

۴. 

  بدن  آب  رفتن از دست  موجب  كه  هایی فعالیت  بخار )سونا(؛ یا طی  از حمام  ، استفاده ورزش  در هنگام 

  مایعات  كاهش  كنید. این  احتیاط  و اسهال  شدید، یا استفراغ  و تعریق  تب  ؛ هنگام گرم  شوند؛ در هوای می 

شود  با لیتیوم  مسمومیت  موجب  است  ممكن  بدن  

 
 

۹. 

كنید می  مصرف  دهد لیتیم  نشان  باشید كه  داشته  همراه  با خود به  شناسایی  برگه  یك  . 
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۱. 

  قرار دهید )در این  مرطوب  ، و حرارت ، و دور از گرما، نور مستقیم كودكان  را دور از دسترس  لیتیم 

شود فاسد می  لیتیم  شرایط  

 
 

۷. 

دور بریزید  از در توالت  ودكانك  را دور از دسترس  گذشته  مصرف  تاریخ  لیتیم   

 
 

 :تذکر -

۰. 

آنها   كنید؛ بدن  عوض  دیگر لیتیم  دارویی  را با اشكال  كند رهش  های نباید كپسول  لیتیوم  مصرف  هنگام 

كند می  جذب  مقادیر متفاوتی  را به  

 
 

۲.  

  افزاینده  ها خواص نوشیدنی  را اینیا كوال بنوشید زی  ، چای قهوه  نباید مقدار زیادی  لیتیوم  مصرف  هنگام

 .ادرار دارند

 
 

۹. 

  و نمك  آب  دادن دهید. از دست  را كاهش  وزنتان  با پزشكتان  از مشورت  نباید پیش  لیتیوم  مصرف  هنگام 

شود  با لیتیوم  مسمومیت  منجر به  است  ممكن  گرفتن  رژیم  در طی  
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Reference 

www.cdph.ca.gov 

www.chestnet.org 
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 هیدراالزین

Hydralazine 

 

 

 هیدراالزین

  موارد و مقدار مصرف:
  موارد و مقدار مصرف

  الف( درمان افزایش متوسط تا شدید فشار خون

روز مصرف  2-4گرم چهار بار در روز به مدت  میلي 69بزرگساالن: از راه خوراكي، ابتدا، مقدار 

گرم چهار بار در روز براي بقیه روزهاي هفته  میلي 23شود. سپس، مقدار مصرف تا میزان  مي

یابد.  گرم چهار بار در روز افزایش مي میلي 39یابد. در صورت نیاز مقدار مصرف تا میزان  افزایش مي

mg 200حداكثر مقدار مصرف توصیه شده  در روز است، ولي بعضي از بیماران ممكن است به  

mg 400-300مقادیر    در روز نیاز داشته باشند. 

 69-29گرم تزریق عضالني، یا مقدار  میلي 69-39براي درمان زیادي شدید فشار خون، مقدار 

ر گردد. در صورت امكان، هر چه سریعت شود، كه در صورت لزوم تكرار مي گرم تزریق وریدي مي میلي

  باید مصرف اشكال تزریقي دارو به مصرف خوراكي تبدیل شود.
گرم تزریق وریدي  براي درمان بحران زیادي فشار خون همراه با حاملگي، ابتدا مقدار پنج میلي

تزریق   دقیقه، تا كاهش مناسب فشار خون، 29-59گرم هر  میلي 3-69شود. به دنبال آن، مقدار  مي

گرم است(. میلي 3-29معمول  گردد )مقدار مصرف وریدي مي  
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mg/kg/day 75/0كودكان: ابتدا، از راه خوراكي مقدار  شود )یا  در چهار مقدار منقسم مصرف مي 

mg/m2/day 25 توان به تدریج تا  (. این مقدار را مي mg/kg/day 5/7   افزایش داد. 

mg/kg/day 2/1-4/0مقدار مصرف دارو از راه تزریق وریدي یا عضالني،  ا ی  mg/m2/day 

100-50 mg 29مقدار منقسم است. دوز شروع تزریق نباید از  4-1در     بیشتر باشد. 

  ب( نارسایي شدید قلب

شود و سپس، مقدار مصرف  گرم مصرف مي میلي 39-03بزرگساالن: ابتدا، از راه خوراكي، مقدار 

گردد. اكثر بیماران به مقدار  براساس پاسخ بیمار تنظیم مي mg/day 600-200 در مقادیر منقسم هر  

دهند، ولي مقدار مصرف  ساعت پاسخ مي 62-1 g/day 3 نیز تجویز شده است.   

  موارد منع مصرف و احتیاط:
  موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط شناخته شده نسبت به دارو، بیماري روماتیسمي دریچه میترال 

  قلب، بیماري شریان كرونر.
احتیاط: سابقه سكته یا صدمات شدید كلیوي، بیماري قلبي و افرادي که از سایر داروهاي کاهنده  موارد

نمایند )این موارد ممكن است در صورت بروز كمي فشار خون تشدید شوند(. فشار خون استفاده مي  

  عوارض جانبي:
  عوارض جانبي

  اعصاب مرکزي: نوریت محیطي، سردرد، سرگیجه.
: كمي فشار خون در حالت ایستاده، تاكیكاردي، آریتمي، آنژین صدري، طپش قلب، ادم، قلبي ـ عروقي

  گر گرفتگي.
  ریزي از چشم، احتقان بیني. چشم، گوش، حلق و بیني: اشک

  پوست: بثورات پوستي.
  اشتهایي. دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، بي
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  خون: نوتروپني، لكوپني، آگرانولوسیتوز.
  ي اسکلتي: کرامپ عضالت.عضالن

 سایر عوارض: سندرم شبه لوپوس اریتماتوز سیستمیك 
  مسمومیت و درمان

  تظاهرات بالیني: كمي فشار خون، تاكیكاردي، سردرد، برافروختگي پوست، آریتمي قلبي، شوك.
زغال  توان محتویات معده را خالي كرده و با تجویز درمان: با ایجاد استفراغ یا شستشوي معده، مي

 فعال جذب دارو را كاهش داد. مراقبتهاي عالمتي و حمایتي باید انجام شوند.

  تداخل دارویي:
  تداخل دارویي

  هیدراالزین ممكن است اثرات داروهاي مدر و دیگر داروهاي كاهنده فشار خون را تشدید كند.
  مصرف همزمان با دیازوكساید ممكن است موجب كمي بارز فشار خون شود.

مصرف همزمان با داروهاي مهار كننده مونوآمین اكسیداز ممكن است به طور سینرژیك موجب كاهش 

  فشار خون شود.
  نفرین را كاهش دهد. هیدراالزین ممكن است اثر افزاینده فشار خون اپي

شود.  مصرف همزمان متوپرولول و پروپرانولول باعث افزایش سطح سرمي و اثرات بتابالکرها مي

ست نیاز به تنظیم دوز وجود داشته باشد.ممکن ا  

  مکانیسم اثر:
  مکانیسم اثر

اثر كاهنده فشار خون: این دارو با گشاد كردن مستقیم عروق عضالت صاف، موجب كاهش فشار خون 

ها( بیشتر از اثر آن  شود. اثر هیدراالزین بر روي عروق ایجاد كننده مقاومت )شریانها و شریانچه مي  

گنجایشي )وریدها و ونولها( است. بر روي عروق  
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  فارماكوكینتیك:
  فارماكوكینتیك

شود. فراهمي زیستي این دارو  جذب: بعد از مصرف خوراكي به سرعت از دستگاه گوارش جذب مي

  دهد. باشد. غذا جذب دارو را افزایش مي % مي59-39

  یابد. درصد به پروتئین پیوند مي 00-09یابد. حدود  پخش: به طور گسترده در سرتاسر بدن انتشار مي

شود. هیدراالزین تحت  متابولیسم: به میزان زیادي در كبد و مخاط دستگاه گوارش متابولیزه مي

گیرد و افرادي که استیالتور آهسته هستند سطح پالسمایي باالتري  استیالسیون پلي مورفیک قرار مي

  تري نیاز دارند. دارند و به دوزهاي پایین

درصد از  69بیشتر مقدار مصرف شده دارو عمدتاً به صورت متابولیت از طریق ادرار و حدود دفع: 

شود. اثر كاهنده فشار خون بعد از مصرف  داروي خوراكي مصرف شده از طریق مدفوع دفع مي

ماند. ساعت باقي مي 2-1ساعت و بعد از تزریق وریدي یا عضالني دارو  2-4خوراكي دارو   

  اشكال دارویي:
  اشكال دارویي:

Tablet: 10 ,25 ,50mg  

Injection, Solution, Concentrate: 20 mg 
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  نكات قابل توصیه به بیمار

دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنید، و مصرف آن را حتي در صورت احساس بهبود ادامه  -6

ادي و جهشي شدید فشار خون دهید. از قطع ناگهاني مصرف دارو خودداري كنید، زیرا ممكن است زی

  بروز كند.

در صورت بروز عوارض غیر معمول، بخصوص عالئم  -2 SLE )گلودرد، تب، درد عضالت و مفاصل،  

  بثورات پوستي( به پزشك اطالع دهید.

آلودگي، و سایر  بخش، خواب آمیز تا حصول تحمل نسبت به اثرات تسكین از كار با ابزار مخاطره -5

CNSاثرات  ري كنید. از تغییر ناگهاني وضعیت خود اجتناب كنید تا احتمال بروز كمي فشار خون خوددا 

  در حالت ایستاده به حداقل برسد.

هاي حاوي الكل خودداري كنید و براي جذب بیشتر هیدراالزین و به حداقل  از مصرف فرآورده -4

  رساندن تحریكات گوارشي، آن را با غذا مصرف نمایید.

خود  عداز مصرف اولیه دارو امكان بروز سردرد و تپش قلب وجود دارد، ولي خودبهساعت ب 4-2 -3

  رود. در صورت تداوم این عوارض، به پزشك اطالع دهید. از بین مي

 23/2وزن خود را حداقل هر هفته یك بار اندازه بگیرید. در صورت افزایش وزن به میزان بیش از  -1

ید.كیلوگرم در هفته به پزشك اطالع ده  

  قبل از مصرف داروهاي ضد سرماخوردگي بدون نسخه با پزشك مشورت كنید. -0

مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده ممكن است نسبت به اثرات كاهنده فشار خون این دارو 

حساستر باشند. مصرف این دارو در بیماران داراي سابقه سكته مغزي یا عیب كار كلیه باید با احتیاط 

  د. بیماران مبتال به عیب كار كلیه ممكن است به مقادیر نگهدارنده كمتري پاسخ دهند.همراه باش
ضرري و اثربخشي مصرف این  مصرف در كودكان: مصرف هیدراالزین در كودكان محدود است. بي

  دارو در كودكان ثابت نشده است. منافع دارو در برابر مضار آن باید سنجیده شود.
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شود اما طبق نظر  در شیر ترشح مي مصرف در شیردهي: دارو AAP   با شیردهي سازگار است. 

  اثر بر آزمایشهاي تشخیصي
هیدراالزین ممكن است موجب كاهش سطح هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبولهاي قرمز، گلبولهاي 

ها، گرانولوسیتها و پالکتها شود. سفید، نوتروفیل  

 
Reference 

www.who.in 

www.austincc.edu 
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 تستوسترون

Testosterone 

 

 
متیل تستوسترون بعنوان جانشین درماني در مردان در موارد كمبود یا فقدان آندروژن ها، ناتواني 

رطان پستان در زنان و درمان جنسي، تأخیر در بلوغ پسران ، نهان بیضگي، درمان كمكي و ثانویه س

 جانشیني در سندرم كلیماكتریك مردان مصرف مي شود

 

ین دارو پس از ورود به داخل سلول به گیرنده هاي خود متصل و موجب تحریك ساخته شدن پروتئین ا

هاي خاصي در هسته سلول مي گردد بدین ترتیب موجب تحریك ساخته شدن اسپرم، توسعه خصوصیات 

مردانه و بلوغ جنسي مي گرددثانویه جنسي   

 

 در صورت وجود نارسایي قلبي یا كبدي، بیماري ایسكمیك قلب، زیادي فشار خون، صرع، 
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 میگرن، متازتازهاي استخواني) به دلیل خطر افزایش كلسیم خون( و نیز در سالخوردگان یا قبل

 

  .از بلوغ در پسران با احتیاط مصرف شود

ودرس اپي فیز یا بلوغ جنسي زودرس، این دارو در كودكان نابالغ با به علت احتمال بسته شدن ز 

  .احتیاط تجویزگردد

مصرف این دارو در مردان سالخورده ممكن است خطر بزرگ شدن بافت یا سرطان پروستات را  

 افزایش دهد

 

رشد هم ترین عوارض دارو عبارتند از: احتباس سدیم به همراه ادم، افزایش كلسیم خون، افزایش م

نعوظ مداوم، بسته شدن زودرس اپي فیز، بلوغ زودرس در پسرها، مهار ساختن   توده استخواني،

 اسپرم در مردان، بروز خواص جنسي مردان در زنان، اختالل قاعدگي، یرقان
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Reference 

www.smiletemplates.com 

 

www.alcoholmedicalscholars.org 
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 فنی توئین

 Phenytoin 

 
فني توئین ممكن است به عنوان یك داروي ضدتشنج ، یك داروي قلبي براي بهبود ضرباهنگ قلب ، یا 

 به عنوان یك تسكین دهنده درد در موارد درد عصبي عصب تري ژمینال تجویز شود

ونگي مصرفچگ   

مقدار تجویزي فني توئین بسته به علت تجویز متفاوت خواهد بود. هیچگاه بیشتر از مقدار تجویز شده 

مصرف نكنید. از دستورات پزشكتان به دقت پیروي كنید. اگر از شكل مایع )سوسپانسیون ( فني توئین 

راي اندازه گیري مقدار دارو استفاده مي كنید، قبل از مصرف ، شیشه دارو را به خوبي تكان دهید. ب

 فقط از پیمانه داخل جعبه استفاده كنید. 

نگذارید این سوسپانسیون یخ بزند. اگر از قرص هاي جویدني فني توئین استفاده مي كنید، مي توانید 

آنها را خرد كنید، بجوید یا درسته ببلعید. اما كپسول فني توئین حتماً باید درسته بلعیده شود. اگر فقط 

وزي یكبار فني توئین مصرف مي كنید، و یك نوبت را فراموش كردید، به مجردي كه آن را به یاد ر

 آوردید مصرفش كنید .

اگر تا روز بعد آن را به یاد نیاوردید، نوبت فراموش شده را رها كنید و به برنامه دارویي معمولتان  

و یك نوبت را فراموش كرده اید ، در  بازگردید. اگر روزانه بیش از یك نوبت فني توئین مي خورید،

ساعت تا نوبت بعدي باقي باشد، مي توانید نوبت فراموش شده را مصرف كنید.  4صورتي كه بیشتر از 
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در غیر این صورت نوبت فراموش شده را رها كنید و به برنامه دارویي معمولتان بازگردید. مقدار دارو 

یا بیشتر عقب انداختید از پزشكتان كسب تكلیف كنید را دوبرابر نكنید. اگر یك نوبت را دو روز   

  هشدارها و عوارض جانبي

در صورت بروز هریك از عالیم نادر ولي جدي زیر مصرف فني توئین را قطع كرده ، با پزشكتان تماس 

بگیرید: افت مهارت هاي حركتي ، عدم تعدل ، یا گیجي ؛ تغییرات خلقي ؛ لرزش بدن ؛ تشویش 

كلم نامفهوم ؛ تاري دید؛ افزایش در دفعات یا شدت موارد تشنج ؛ بثورات جلدي ؛ لرز؛ غیرعادي ؛ ت

گلودرد؛ تب ؛ خستگي غیرعادي ؛ تورم لثه ها؛ ادرار تیره یا مدفوع بي رنگ ؛ شكم درد؛ حركات 

 غیرارادي دست ها، پاها، لب ها یا صورت كه قبالً مشاهده نمي شده ؛ 

و وقفه رشد در كودكان ؛ بي حسي یا گزگز انگشتان دست یا پا؛  شكستگي هاي متعدد استخواني ؛

مشكل در تنفس ؛ یا درد قفسه سینه . عالیم زیر ممكن است رخ دهد كه در صورت مشكل ساز شدن مي 

توان آنها را با پزشك مطرح كرد: یبوست ، سرگیجه یا خواب آلودگي خفیف ، تهوع و استفراغ ، 

ن ، تورم پستان ها، تغییرات حاالت چهره ، یا رشد بیش از حد موهاي سردرد، مشكل در به خواب رفت

  صورت و بدن

  موارد احتیاط

 در صورت وجود هریك از موارد زیر پیش از مصرف فني توئین ، پزشكتان را مطلع سازید

حساسیت به فني توئین ، دیگر داروهاي ضدتشنج ، یا هر نوع رنگ خوراكي ، ماده غذایي را 

 نگهدارنده
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 بارداري یا شیردهي

 

مصرف داروهاي دیگر، به ویژه ضدانعقادها؛ الكل ؛ متادون ؛ داروهاي خواب ؛ داروهاي ضدافسردگي 

آرامبخش ها؛ آنتي اسیدها؛ داروهاي قلبي )آمیودارون ، پروپرانولول (؛ ضدانعقادها؛ داروهاي  

(؛ سایمتیدین ؛ دیسولفیرام ؛ فنیل  ضدعفونت )كلرامفنیكل ، ایزونیازید، سولفونامیدها، فلوكونازول

بوتازون ؛ داروهاي پرفشاري خون )دیازوكساید(؛ كلسیم ؛ داروهاي آسم )آمینوفیلین ، اكستریفیلین ، 

تئوفیلین (؛ هورمون ها )استروژن ها، داروهاي ضدبارداري خوراكي ، كورتیكواستروییدها(؛ یا 

  سوكرالفات

وني ، پورفیري ، یا بیماري هاي كبدي یا كلیويسابقه یا ابتال به مشكالت قلبي یا خ   

  هنگام مصرف فني توئین توصیه مي شود

  به طور منظم به پزشكتان مراجعه كنید تا بهبودتان را زیر نظر داشته باشد

اگر معده تان را ناراحت مي كند آن را همراه با غذا مصرف كنید. به هر حال سعي كنید هر روز در 

را بخورید تا به طور مشابهي جذب شود شرایط یكساني دارو   

پیش از هرگونه عمل جراحي ، مداخالت دندانپزشكي ، یا درمان هاي اورژانس ، سایر پزشكان را از 

  اینكه فني توئین مصرف مي كنید، مطلع سازید

اگر از قرص هاي ضدبارداري استفاده مي كنید، یك روش جلوگیري از بارداري دیگر را جایگزین آن 

ید چون فني توئین اثربخشي قرص هاي ضدبارداري را كاهش مي دهدكن   
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هر سه ماه به دندانپزشك مراجعه كنید. در برخي بیماران ـ معموالً بیماران جوان ـ فني توئین موجب 

تورم ، خونریزي و حساسیت لثه ها مي شود. براي پیشگیري از این مشكل دندان هایتان را به طور 

و نخ بكشیدمنظم مسواك كنید    

  .یك برگه شناسایي پزشكي همراه داشته باشید كه نشان دهد فني توئین مصرف مي كنید

فني توئین را دور از دسترس كودكان ، و دور از گرما، نور مستقیم ، و حرارت مرطوب نگهداي كنید 

 در این شرایط فني توئین فاسد مي شود

كودكان ، در توالت دور بریزیدفني توئین تاریخ مصرف گذشته را دور از دسترس    

  هنگام مصرف فني توئین نباید

پیش از مشورت با پزشكتان مصرف هر داروي دیگري را شروع یا قطع كنید. داروهاي دیگر ممكن 

  است بر نحوه كار فني توئین در بدن اثر بگذارند

ي توئین را كم اثر كندساعت پس از خوردن فني توئین ، آنتي اسید بخورید؛ این ممكن است فن 2-5تا    

تا مطمئن نشدن از پاسخ بدنتان به دارو رانندگي كنید یا با وسایل پرخطر كار كنید؛ این دارو در برخي 

  افراد موجب سرگیجه ، خواب آلودگي ، یا افت سطح هوشیاري مي شود

رف مي كنید پیش از مشورت با پزشكتان مصرف فني توئین را قطع كنید. اگر مدتي است فني توئین مص

  براي قطع این دارو مقدارش باید به تدریج كاهش یابد

شكل دارو )مثالً قرص یا كپسول ( یا نوع تجاري دارو را تغییر دهید. اگرچه مقدار مصرفي دارو همان 

 باشد، ممكن است جذب دارو در انواع مختلف متفاوت باشد
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Warfarin 

 وارفارین

ارفارین، یك داروي ضد انعقاد است كه کار آن پیشگیري از لخته شدن خون است. گاهي به این دارو، و

كند،  شود. البته این نام گمراه كننده است زیرا وارفارین خون را رقیق نمي گفته مي )رقیق كننده خون( 

كند؛ به  شدن خون را كند مي كند. بلكه فرآیند لخته اند، را هم حل نمي هایي را كه قبالً تشكیل شده لخته

تر در بدن گردش كند و لخته نشود. كند كه خون شما راحت عبارتي دیگر وارفارین كمك مي  

وارفارین یك داروی ضد انعقاد است که برای اولین بار در گیاه شبدر شیرین فاسد شده کشف شد و 

د اعتمادترین دارو در دسته خود است و به عنوان یك ضد مورد استفاده قرار گرفت. وارفارین مور

گردد. انعقاد خوراكي و گاهی هم تزریقي در انسان مصرف مي  

دهند كه به این عمل در اصطالح هموستاز اولیه  ، تشكیل یك توده را مي ها سریعاً در محل آسیب پالكت

هاي موجود در  افتد. به این صورت كه پروتئین گویند. هموستاز ثانویه به طور همزمان اتفاق مي مي

هاي  ث تشكیل رشتهپالسماي خون كه فاكتورهاي انعقادي نام دارند در یك فرآیند آبشاري پیچیده باع

شوند و لخته كامل را  شوند كه در نهایت باعث محكم شدن توده پالكتي در محل آسیب مي فیبرین مي

اند. ها در آن به دام افتاده اي از فیبرین است كه پالكت دهند. لخته در واقع شبكه تشكیل مي  
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فاكتورهاي انعقادي را که برای فعالیت خود نیاز به ویتامین  کا امینوارفارین از طریق مهار فعالیت ویت

های  کند. این اتفاق در فرآیندهای بعدی باعث كاهش سطح مواد الزم برای نگهداری رشته دارند مهار می

شود. ها باعث كاهش احتمال تشكیل لخته مي گردد. این اتفاق فیبرین مي  

ممکن است در فیبریالسیون دهلیزی تعویض دریچه قلب، سكته قلبی یا مغزی، ترمبوز ورید عمقي، 

 آمبولي ریه، حمله قلبي، بیماري اختالل دریچه قلب از داروی وارفارین استفاده شود.

 فیبریالسیون دهلیزي

شود و یكي  ترین مشكالت قلبي است كه منجر به ضربان قلب نامنظم و سریع مي این مشکل یكي از شایع

باشد. فیبریالسیون دهلیزی باعث توقف خون در قلب و در نهایت  هاي سكته مغزي مي ترین علت از شایع

به مغز بروند ها بشكنند و از طریق خون  شود كه اگر این لخته منجر به لخته شدن خون در قلب مي

کنند مسدود كرده و خون كافي به بافت مغز نرسد  رساني مي هایي را كه به مغز خون ممكن است شریان

 و باعث سكته مغزي شود.

 تعویض دریچه قلب 

هاي مصنوعي براي فرد استفاده  هاي قلبي به درستي عمل نكنند ممكن است از دریچه زماني كه دریچه

اند كه ممكن است فرد را مستعد تشكیل لخته نمایند. متفاوتي تشكیل شده ها از مواد كنند. این دریچه  

 سکته قلبی یا مغزی 

شوند. لخته  هاي خوني در مغز و یا قلب توسط لخته خوني ایجاد می به علت انسداد رگ  این مشکالت

و تحرك  شود و ممكن است باعث مشكالتي در تكلم، بلع رساني به بخشي از قلب و یا مغز مي مانع خون
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هاي مختلف بدن شود. در فردي كه قبالً دچار حمله قلبي شده احتمال وقوع سكته قلبي یا مغزي  قسمت

 زیاد است.

 ترومبوز ورید عمقی 

در افرادي كه مستعد تشكیل لخته هستند )این لخته معموال بیشتر در وریدهاي عمقي خصوصاً در پا 

آسیب به ناحیه درگیر مي شود زیرا گردش خون را  ایجاد مي شود(، تشكیل لخته باعث گرفتگي رگ و

كند. در آن ناحیه دچار اختالل مي  

 آمبولی ریه 

كیل شود و یا حتي در افرادي كه مستعد تشكیل لخته در هر جایي از بدن هستند ممكن است لخته تش

ها برود. این لخته جا به جا شده را آمبولي  هاي دیگر بدن مانند ریه قسمتي از آن جدا شده و به ارگان

ها را  تواند ریه شود. این لخته مي گفته مي آمبولي ریه    ها برود اصطالحاً به آن نامند و اگر در ریه مي

.دچار آسیب نموده و تنفس طبیعی فرد را مختل كند  

 حمله قلبی 

هاي  افتد به عبارت دیگر اگر یك و یا چند تا از رگ حمله قلبي به علت نرسیدن خون به قلب اتفاق مي

شود. رساني به قلب به طور كامل انجام نمي قلب توسط لخته خون دچار انسداد شده باشند خون  

 بیماری اختالل دریچه قلب 

كنند خون در قلب در یك  هاي قلبي كمك مي . دریچهدریچه قلبي است 4این بیماري اختالل در یكي از 

ها به خوبي عمل نكنند ممكن است جریان خون كند شده و لخته  جهت حركت كند. زماني كه این دریچه

 تشكیل شود.
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 عالئم افزایش دوز عبارتند از :

  ریزي كه به صورت خود به خود بند نیاید. خون  

  هاي منظم از بیني ریزي دقیقه طول بكشد و یا خون 69ریزي از بیني كه بیش از  خون  

 ریزي از لثه خون  

  اي تیره ادرار قرمز و یا قهوه  

 مدفوع تیره 

 ها هاي قاعدگي در خانم هاي شدید طي دوره ریزي خون  
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Tetracycline 

 تتراسایکلین

تتراسایکلین ها آنتی بیوتیک هائی طبیعی هستند که از قارچها تولید می شوند. در طبیعت اکسی و کلر 

تتراسایکلین وجود دارند. همچنین در البراتوار بصورت نیمه ساختگی رولی تتراسایکلین، داکسی 

اصیت اصلی درمانی را دارد سنتز شده است.سایکلین و متاسایکلین را از تتراسایکلین که خ  

و تا حدودی  –تتراسایکلین ها آنتی بیوتیکهایی وسیع الطیف هستند و بر روی باکتریهای گرم + و گرم 

 مایکوپالسماها و برخی از قارچها تاثیر دارند.

 

تاثیر بر روی  کانیسم اثر آنها به این صورت است که در پروتئین سازی باکتریها اختالل ایجاد کرده )با

 ریبوزومهای باکتری( و مانع از رشد و تکثیر آن می شوند. )باکتری استات هستند.(

تتراسایکیلین ها آنتی بیوتیکهای باکتریواستاتیک با طیف اثر گسترده هستند که امروزه به دلیل افزایش 

درمان انتخابی مقاومت میکروبی مصرف آنها کاهش یافته است. با این وجود، این داروها همچنان 

عامل بیماری تراخم، پستیاکوز، سالپنژیت، اورتریت و لنفوگرانولوماونروم( عفونتهای ناشی از کالمیدیا 

Q عامل بیماری تبو ریکتزیا  تب کوههای راکی و بروسلوز   اسپیروکت عامل بیماریمیکوپالسما   

 می باشند.
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فوالنزا در برونشت مزمن و همچنین در درمان آکنه و تتراسایکلین ها به دلیل اثر بر هموفیلوس آن

 بیماری دهان و دندان نیز مصرف میشوند.

از نظر طیف اثر تفاوت زیادی بین تتراسایکلین های موجود در بازار نیست. تتراسایکلین ها در 

نها و استخوان و دندان در حال رشد رسوب میکنند )به کلسیم پیوند می یابند( و موجب رنگی شدن دندا

سال ۰۲هیپوپالزی شدن لثه می شوند. به همین دلیل مصرف تتراسایکلین ها در کودکان با سن کمتر از 

 و زنان باردار ممنوع است.

به استثنای دوکسی سیکلین، سایر تتراسایکلین های موجود در بازار دارویی ایران ممکن است موجب 

رضه گردند.بدتر شدن کار کلیه ها در بیماران مبتال به این عا  

جذب خوراکی تتراسایکلین ها در صورت مصرف همزمان با شیر )به جز دوکسی سیکلین( آنتی 

 اسیدها، امالح کلسیم، منیزیم و آهن کاهش می یابد.

 

 موارد مصرف

این دارو در درمان تشدید برونشیت مزمن، عفونتهای ناشی از از بروسال، کالمیدیا، میکوپالسما و 

ریکتزیا و نیز در درمان جوش و آکنه و لگاریس و افوزیون پلورال ناشی از سیروز یا بیماری های 

 بدخیم مصرف میشود.
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 موارد منع مصرف

سال و همچنین در زنان باردار نباید ۰۲کودکان زیر دارو در صورت وجود عیب در کار کلیه ها و برای 

 مصرف شود.

از مصرف همزمان این دارو با آنتی اسید، مکمل های حاوی کلسیم و آهن، ملین های حاوی منیزیم و 

ساعت پس از مصرف این دارو باید خودداری شود.  ۴تا  ۹سدیم بی کربنات همچنین شیر و لبنیات طی 

نی در معرض نور آفتاب یا المپهای دارای اشعه ماوراء بنفش قرار گیرد.بیمار نباید به مدت طوال  

 

Reference www.nhs.com 
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Methimazole 

مازولمتی   

 این دارو برای هیپرتیروئیدی ، آمادگی برای تیروئیدکتومی و کریزتیرتوکسیک توصیه می شود

  راهنمایی های عمومی

  قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید

مواد محافظ , رنگها و غیره  غذاها ، وجود هر گونه حساسیت به متی مازول یا دارو های دیگر و یا   

عفونت یا هر بیماری دیگر  در صورت ابتال به نارسایی های کبدی و بروز جراحت ،   

(در صورت استفاده از هر نوع داروی دیگر )چه با نسخه چه بدون نسخه  

 قبل از هر گونه عمل جراحی

یونقبل از انجام هر گونه تستهای آزمایشگاهی و واکسیناس   

  دوره درمان را کامل کنید و دارو را به طور منظم و طبق دستور پزشک مصرف نمایید

  دارو را به همراه غذا میل نمایید

در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن دارو را مصرف کنید ولی 

دی را دو برابر ننماییدمصرف نکنید و دوز بع  چنانچه زمان دوز بعدی نزدیک است دارو را   

به پزشک مراجعه نمائید  در صورتیکه بیش از یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید ،  
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  هشدار

  از مصرف خود سرانه این دارو و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید

  بدون مشورت با پزشک مقدار مصرف دارو را تغییر ندهید

 

  مقدار و نحوه مصرف دارو

  مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است

  بزرگساالن

هفته تجویز می  0-1میلی گرم در روز به مدت  19-63برای شروع درمان پر کاری تیروئید در ابتدا 

میلی گرم در روز کاهش دهد 59تا 3شود پس از آن ممکن است پزشک دوز دارو را به    

  مصرف در بارداری و شیر دهی

مگر در موارد اضطراری و به دستور   مصرف این دارو در بارداری و شیر دهی غیر مجاز است ،

  پزشک متخصص

  عوارض جانبی

  هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود

هر یک از آنها با پزشک   اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز

  خود مشورت نمایید

سرفه ، زخم دهان ، بثورات جلدی خارش و کاهش گلبول های سفید خون  عفونت گلو،  تب و لرز ،   
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 شرایط نگهداری

نور و درون جعبه نگهداری نمایید درجه سانتیگراد ، دور از 59دارو را در دمای زیر  -1   

  دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید  

 از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید  

 

Reference 

www.cdc.com 
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Cyclophosphamide 

 سیکلوفسفامید

 سیکلوفوسفامید

  موارد و مقدار مصرف:

  موارد و مقدار مصرف

توجه: موارد و مقدار مصرف این دارو ممكن است تغییر یابد. براي اطالع از موارد و مقدار مصرف 

  جدید، باید به منابع پزشكي مراجعه شود.

الف( كارسینوم پستان، سر، گردن، ریه و تخمدان؛ بیماري هوچكین؛ لوسمي لنفوسیتیك مزمن یا 

م؛ رتینوبالستوم؛ لنفومهاي بدخیم؛ میلوم مولتیپل؛ لوسمي میلوسیتیك و لنفوبالستیك حاد؛ نوروبالستو

ها؛ اختالالت شدید روماتوئیدي؛ سندرم نفروتیك و گلومرولي )در كودكان(؛  میكوزفونگوئید؛ ساركوم

ایمني بعد از پیوند اعضاي بدنده سركوب كنن  

 

  موارد منع مصرف و احتیاط

ین باروري )به دلیل خطر ایجاد اختالل در باروري(، حاملگي موارد احتیاط: زنان و مردان جوان در سن

)به دلیل خطر مسمومیت براي جنین(، مادران شیرده )به دلیل خطر احتمالي براي شیرخوار(، كاهش 

  ها )به دلیل خطر تضعیف شدید سیستم ایمني(. فعالیت مغز استخوان یا افزایش عفونت
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بد، لكوپني، ترومبوسیتوپني یا انفیلتراسیون سلولهاي بدخیم در در بیماران مبتال به نارسایي كلیه یا ك

اند با احتیاط  درماني قرار گرفته مغز استخوان، و در بیماراني كه اخیراً تحت رادیوتراپي یا شیمي

  مصرف شود.

در موارد حساسیت به دارو و در بیماران دچار سركوب شدید مغز استخوان، مصرف این دارو ممنوع 

 است.

  عوارض جانبي:

  عوارض جانبي

قلبي ـ عروقي: اثر سمي بر روي قلب )در صورت مصرف مقادیر زیاد و در صورت تركیب با 

  دوكسوروبیسین(، ترومبوفلبیت.

اشتهایي، شروع تهوع و استفراغ طي شش ساعت از مصرف دارو و تداوم آنها تا  دستگاه گوارش: بي

  درد شكمي.چهار ساعت بعد، التهاب مخاطي، اسهال، 

پذیر باشد(، التهاب  ادراري ـ تناسلي: مهار عملكرد گونادها و نقص در باروري )ممكن است برگشت

درصد از بیماران به دلیل عدم مصرف مایعات به میزان  69خونریزي دهنده مثانه )ممكن است در 

  كافي بروز كند(، فیبروز مثانه، مسمومیت كلیوي.

روز تعداد  0-63ان )به مقدار مصرف بستگي دارد(، لكوپني )طي خون: كاهش فعالیت مغز استخو

  خوني. كند(، ترومبوسیتوپني، كم روز بهبود پیدا مي 60-20رسد و طي  گلبولهاي سفید به حداقل مي
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درصد از بیماران، بخصوص در صورت مصرف مقادیر  39پذیر مو در  سایر عوارض: ریزش برگشت

هاي ثانویه، فیبروز ریوي )در صورت مصرف مقادیر زیاد(، تب، آنافیالكسي، درماتیت،  زیاد، بدخیمي

  پذیر. هاي افزایش حساسیت، سمیت كبدي، فیبروز ریوي در دوزهاي باال، آلوپسي برگشت واكنش

  وجه: در صورت بروز التهاب خونریزي دهنده مثانه، باید مصرف دارو قطع شود.ت

  مسمومیت و درمان

  اشتهایي. تظاهرات بالیني: كاهش فعالیت مغز استخوان، ریزش مو، تهوع، استفراغ و بي

 هاي خون به بیمار درمان: به طور كلي، شامل اقدامات حمایتي است و عبارت است از انتقال فرآورده

 و مصرف داروهاي ضداستفراغ. سیكلوفسفامید قابل دیالیز است.

  

  تداخل دارویي

توئین و كلرال هیدراته، سرعت متابولیسم سیكلوفسفامید به  مصرف همزمان با باربیتوراتها، فني

یمهاي كبدي دهد. این داروها به عنوان داروهاي القا كننده آنز هاي سمي را افزایش مي متابولیت

  اند. قبل از شروع درمان با سیكلوفسفامید باید مصرف این داروها قطع شود. شناخته شده

كنند و اثرات آن را  نشان داده شده است كه كورتیكواستروئیدها متابولیسم سیكلوفسفامید را مهار مي

ابولیسم دهند. كاهش تدریجي مقدار مصرف یا قطع مصرف استروئیدها، ممكن است مت كاهش مي

هاي آن افزایش دهد. الزم است مصرف  سیكلوفسفامید را تا حد رسیدن به مقادیر سمي متابولیت

  همزمان آنها با احتیاط صورت گیرد.
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بیماران تحت درمان با سیكلوفسفامید كه سوكسینیل كولین را به عنوان درمان كمكي در بیهوشي 

دن دیسترس تنفسي یا آپنه شوند؛ این حالت ممكن اند، ممكن است دچار طوالني ش عمومي دریافت كرده

است تا چند روز بعد از قطع مصرف سیكلوفسفامید اتفاق افتد. مكانیسم این تداخل از مهار فعالیت 

كولین است، توسط سیكلوفسفامید ناشي  استراز كه مسئول غیر فعال كردن سوكسینیل آنزیم پسودوكولین

  تیاط فراوان مصرف شود )یا اینكه اصالً مصرف نشود(.كولین باید با اح شود. سوكسینیل مي

در صورت مصرف همزمان با دوكسوروبیسین، ممكن است اثرات سمي دوكسوروبیسین بر روي قلب 

. تشدید شود و باید از استفاده همزمان این داروها پرهیز شود.  

 

  مکانیسم اثر

اثر ضد نئوپالسم: اثربخشي سیتوتوكسیك سیكلوفسفامید از طریق دو متابولیت فعال آن صورت 

كنند و با ایجاد اتصال متقاطع بین دو  ها به عنوان داروهاي آلكیله كننده عمل مي گیرد. این متابولیت مي

DNAرشته مولكولي  رشد سلول و  كند. این مسئله موجب عدم تعادل در از تقسیم سلولي جلوگیري مي 

شود. همچنین، سیكلوفسفامید داراي فعالیت قابل توجه تضعیف كننده سیستم  در نتیجه مرگ آن مي

 ایمني است.
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 Reference 

www.drugs.com 
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