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 ی عفون یها یماریدرمان ب یداروها 

 کرد:  میمجموعه تقس ریز ۵به   ،یکل  یبند میتقس کیتوان در یرا م ی عفون یهایماریدرمان ب یداروها

  یضد باکتر یداروها-1

 روس یضد و یداروها-2

 ضد قارچ   یاروهاد-3

 اختهیضد تک   یداروها- 4

 ضد کرم  یداروها -۵

 شود.  یم یبندمیتقس یگر یجات دها، خود به دستهخانواده  نیاز ا کیموجود در هر  یداروها

   یضد باکتر یداروها /یعفون یهایماریدرمان ب یداروها

 هستند. یضدباکتر ای  الیباکتریآنت ی داروها ،ی عفون یهایماریدرمان ب یدسته از داروها نیتراز مهم یکی:مقدمه

قرار   ریگروه به شرح ز  6ها، در  یباکتر  ریتوقف تکث  ایبردن    نیعمل آنها در از ب  سمیتوان بر اساس مکانیرا م  یضدباکتر  یداروها

 داد:

 یغشاء سلول ا ی وارهیموثر بر د  یداروها -1

 عملکرد فوالت ای موثر بر ساخت   یداروها -2

  نی موثر بر ساخت پروتئ  یداروها -3

 زومراز یتوپوا میموثر بر آنز  یداروها -4

 ومیکوباکتریضد ما یداروها -۵

 متفرقه   یضدباکتر یداروها -6

  هان یلیسیها/پن بتاالکتام  /یغشاء سلول  ای  وارهی موثر بر د  ی داروها   /یضد باکتر  یداروها   /یعفون   یها یمار یدرمان ب  یداروها

 ی ج نیلیسیخانواده پن

 است: ریگروه ز ریشامل دو ز ،یسلول باکتر وارهیموثر بر د ی داروها  ،یکل  یبندمیتقس کی در

 ها( ها و منوباکتامها، کارباپنمنیها، سفالوسپورنیلیس یپن ) ها بتاالکتام -الف

 ( دهایپوپپتیل و  دهایکوپپتی)گل دهایپپت -ب

 خانواده هستند:  4ها شامل  نیلیسیپن یکل طور به*

 ( 6-3-3 نیلیس ی)مانند: پن  یج نیلیسی.خانواده پن1

 (نیلی)مانند: کلوگزاس  نازیلیس یپن میمقاوم به آنز یهانیلیسی.پن2

 ( نیلیسیها )مانند: آموکسنیلیسیپل  نوی.آم3

 (نیلیپراسیضد سودوموناس )مانند: پ  یها نیلیس ی.پن4

 : رندیگی استعمال در سه گروه قرار م وهیبر اساس ش یج نیلیس ی خانواده پن یداروها ��

 (نیل یسیپن لی)بنز یدیور قی. تزرالف

 (نیلیسیپن  نیپروکائ  ای نی)بنزات ی عضالن قی. تزرب

 ( یو  نیلیسی)پن ی. خوراکج

 💊 Penicillin G (as Potassium or Sodium ) 

💊 Penicillin G Benzathine 

💊 Penicillin G Procaine 
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💊 Penicillin 6-3-3 (Benzathine-Potassium-Procaine ) 

💊 Penicillin V 

 ماند. یم  یها در بدن باق شوند و اثر آنها روزها تا هفتهیجذب م  رتری(، دیعضالن  قیتزر  ی)برا  نی و پروکائ  نیبنزات  یج  نیلیسیپن*

  ستیاثر محدود، ز  فیط  ل یشود، به دلیمحسوب م  یج  نیلیسیو از مشتقات پن  نیلیسیپن  یکه نوع خوراک  یو  نیلیسیپن*

  ن یلیسیمرتبه از پن  10تا    ۵شود )یدر نظر گرفته م  فیخف  یهاعفونت  یبه مصرف چهار بار در روز، فقط برا  ازیو ن  نیپائ  یابیدست

 تر است(.فیضع یج

 مورد توجه نباشد.  گریباعث شده تا مصرف آن د شتر،یبه مراتب ب یهاتیبا مز نیلیسیوجود آموکس یطرف از

 

 کاربرد دارد:   ریز یعفون یهایماریدرمان ب یبرا یج نیلیسیپن ��

  هیالر ذات ��

 تیمننژ ��

   تیفارنژ��

   ت یاندوکارد��

 تیآرتر ��

 و بافت نرم  یپوست  یهاعفونت ��

 ی ویر آبسه ��

 دهان و دندان   یهوازی ب  یهاعفونت ��

 لثه و دهان التهاب ��

 سیفلیس ��

 کوز ینومیاکت ��

  یفترید ��

 زخم   اهیس ��
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 یگاز  یایقانقار ��

   ییصحرا موش گزش تب ��

 م یال یماریب ��

 (دیپلوئیزیار) بادسرخ ��

انتخاب   کی یج نیلیسیپن نز،ژویو استرپتوکوک پ  هیحساس استرپتوکوک پنومون یهااز گونه یناش یپنومون یبرا : هیالر ذات

 مناسب است. اریبس

 ی هانیو سفالوسپور  نیسی وانکوما  یهاکیوتیبیانتخاب اول آنت  ه،یاز استرپتوکوک پنومون  یناش  یهاتیدرمان مننژ  یبرا:  ت یمننژ

 دهند. یهم جواب م یج نیلیسیبه پن یباکتر نیحساس ا یهانسل سوم هستند. گونه

 است. یانتخاب ی( داروسیدیتیمننژ ایسریحاصل از مننگوکوک )نا تیژدرمان منن یبرا  یج نیلیسیپن ��

 هم موثر است. نز ژویاز استرپتوکوک پ  یناش تیدرمان مننژ یبرا  یج نیلیسیپن ��

 شود. یاستفاده م توژنزیمونوس ایستریاز ل یناش تیمننژ یبرا نیسی(، به همره جنتامانیل یسیآمپ ای ) یج نیلیسیپن از ��

 ی ها نیاول با سفالوسپور  تیگربه(، در اولو  ایباشد )حاصل گزش سگ    دایابتال به عفونت پاستورال مولتوس  لیکه به دل  یتیمننژ  ��

 شود. یدرمان م نیلیسیآمپ ا ی یج نیلیسینسل سوم و سپس با پن 

 دهد. ی( پاسخ می)خوراک یو نیل یس یبه پن یبه خوب نزژویاز  استرپتوکوک پ  یناش تیفارنژ: تیفارنژ

کننده هم   یریشگینقش پ  نیلیسیشود. ضمنا پن یم یسمیابتال به تب رومات  سکیباعث کاهش ر یاسترپتوکوک تیفارنژ درمان

 دارد.

هر   یباکتر  نیاست؛ البته ا  دانس یریاز استرپتوکوک و  ی ناش ت یاندوکارد  یبرا یج  ن یلیسیاز موارد کاربرد پن  ی کی  :  تیاندوکارد

 شود.یتر م مقاوم نیلیسیروز نسبت به پن

 شود.ی استفاده م یماریب نیدرمان ا یبرا نیسی( به همراه جنتامانیلیسی آمپ ا ی) یج نیلیسیاز پن امروزه

 شود. یدرمان م یج نیلیسیهم با پن نزژویاز  استرپتوکوک پ  ی ناش ت یاندوکارد*

 شود. یاستفاده م یج نیلیسیاز پن نزژویاز  استرپتوکوک پ  ی ناش تیدرمان آرتر  یبرا : یعفون   تیآرتر 

 خوار )نکروزان غالف( گوشت  یماریب  ی تواند نوع یم   نزژویاسترپتوکوک پ   یاز باکتر  ی ناش  سم   :  و بافت نرم  یپوست  یهاعفونت

 مهلک است.  و ابد ییرا سبب شود که به سرعت گسترش م  

 دهد. ی سم را کاهش م دیتول نیسیندامایو کل نیلیسیهمزمان پن  مصرف

عفونت  ی برا  نکهیا  وجود  با  :  یو یر  آبسه ر  ه یر  یهوازی ب  یهادرمان  آبسه  جمله  کلیوی)از  از    نیسیندامای(،  اما  است  موثرتر 

 توان استفاده کرد. یهم م  یج ا ی یو نیلیسیپن

 دهان و دندان است.  یهوازی ب   یهادرمان عفونت  یبرا  ،یو  نیلیسیاز موارد کاربرد پن  یکی:  دهان و دندان  یهوازی ب  یهاعفونت 

باکتر  یناش  که  لثه  و   دهان  التهاب  :  دهان و لثه  یعفون  التهاب به خوبروکتیاسپ  و  سیبوکال  ایش یلپتوتر  یاز  باشد،  به    یها 

 دهد. ی( جواب م یدن ی)مک یو نیلیسیپن

 هم موثر است.  یریشگیپ   یبرا  ضمنا   شود.یدرمان م   یج  نیل یسیبا پن  یخوببه  سیفلیس  یریو تاخ  هیثانو  ه،یاول  انواع  :  سیفلیس  

 لگن    ایدستگاه گوارش    ه،یدردناک در دهان، ر  یهاآبسه  تواندینادر است، م  یماریب  نیکه عامل ا  سیسینومای اکت  :  کوزینومیاکت  

 کند.  جادیا

 شود.یعفونت محسوب م نیا یبرا  یدرمان انتخاب  یج نیلیسیپن
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  ی درمان قطع  یاختصاص  نی توکس  یندارند )آنت  یفتریاز د  یناش  یامدهایپ   یرو  یریتاثها  کیوتیبیآنت  ریو سا  نیلیسیپن:  یفترید

 .ردیحامل را بگ تیوضع یتواند جلویم  نیلیسیشود(؛ اما پنیمحسوب م

 ( موثر است.سیآنتراس لوسیزخم )باس اهیعامل س یحساس باکتر یهاگونه  یرو یج نیلیسیپن : زخم  اهیس

 شود.یم هیتوص یگاز یای درمان قانقار یبرا نیسیندامایبه همراه کل  یج نیلیسیپن :  یگاز یا یقانقار 

از باکتر  ییصحرا  موش  گزش  حاصل  تب  :  ییصحرا  موش  گزش  تب   لوس یاسترپتوباس  ای  نوسیم  ومیلیریاسپ  ی های)معموال 

 دهد. یپاسخ م   یج نیلیسیبه پن یشود(، به خوبیم جاد یا سیفورم یلیمون

و خارش    ی افسردگ  ،یتب، سردرد، خستگ  م یبا عال  یروکتیعفونت اسپ  ی )نوع   م یال  یماریدرمان ب  یبرا  اول  انتخاب  :  میال  یماریب 

 شود. یاستفاده م  نیگزیبه عنوان جا یج نیلیسینسل سوم است اما از پن یهانی(، سفالوسپوریپوست

 باشد. یحساس م  یج  نیلیس ی( به پنهیوپاتیروز  کسیپلئوتر  یسی)ار  یعفونت پوست  نیا  جادیعامل ا  یباکتر:  (د یپلوئیزیار)  بادسرخ  

  هان یلیسیها/پن بتاالکتام  /یغشاء سلول  ای  وارهی موثر بر د  ی داروها   /یضد باکتر  یداروها   /یعفون   یها یمار یدرمان ب  یداروها

 ها ن یلیسیپن  نویآم

 هستند: ریخانواده به شرح ز 4ها شامل ن یلیسیشد، پن انی ب که همانگونه

   یج نیلیسی.خانواده پن1

 ها   نیلیسیپن نوی. آم2

   لوکوکیضد استاف یهانیلیسی.پن3

 ضد سودوموناس  یهانیلیسی.پن4

 
 موجود هستند: رانیا ییها در فهرست دارونیلیسیپن نویاز آم ریز یداروها ��

💊 Ampicillin 

💊 Ampicillin+Sulbactam 

💊 Amoxicillin 

💊Amoxicillin+ Clavulanic acid 

 دارند.  یج نیلیسینسبت به خانواده پن یتراثر گسترده فیها طنیلیسیپن نویآم*

  نیها انیلیسیپن  نویگرم مثبت موثر هستند، آم  یهایباکتر  یعمدتا رو  ،یسلول  وارهیموثر بر د  یهاکیوتیبیآنت  نکهیتوجه به ا  با

 هم موثرند.   ی گرم منف یهایاز باکتر ی بعض یرا دارند که رو تیمز

 د ی( تولنازیلیس  ی)پن  کیوت یبیبرنده آنت  نیاز ب  میکه آنز  ییهایها به سمت باکترنیلیسیپن  نویاثر آم  فیط  شیافزا  یبرا  ��

-یآمپ یسولباکتام )برا ( ونیلیسیآموکس یکنند؛ کالولونات )برایرا اضافه م میآنز ن یا یهاداروها مهار کننده  نیکنند، به ایم

 (.نیلیس

دارد. در ضمن    یبهتر  یجذب گوارش  نیلیسیاست اما آموکس  هیبه هم شب  اریبس   نیلیسیآموکس  و  نیلیسیاثر آمپ  فیط  ��

 شود.یآن محسوب م گر ید تیمز ن،یلیسینسبت به مصرف چهار بار در روز آمپ نیلیسیمصرف سه بار در روز آموکس
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 آن موثر است. یرو  نیلیسیآمپ ست،ی( موثر نی)عامل اسهال خون گالیش یباکتر یکه رو نیلیسیآموکس برخالف ��

 موثرند:  ریز یهاعفونت  یها رونیلیسیپن نویآم ��

  ت،ینوزیدستگاه تنفس )شامل: س یهاعفونت یبرا یدرمان موثر نیلیسیو آموکس نیلیسیآمپ :  یدستگاه تنفس   یها عفونت

 و  هیاسترپتوکوک پنومون وژنز،ی: استرپتوکوک پ یهایاز باکتر ی گلوت( ناشی مزمن و التهاب اپ  تیبرونش ،ی انیعفونت گوش م

 هی از استرپتوکوک پنومون  ی ناش  یهادرمان عفونت  یبرا  نهیزگ  نیها بهترنیلیسیپن  نویشوند )آمیآنفوالنزا محسوب م  لوسیهموف

 هستند(.

 کنند. ی هم استفاده م تیدرمان فارنژ یبرا یج نیلیسیپن نیگزیبه عنوان جا نیلیسیآموکس از

منیلیسیپن  نویآم:  یادرار   یمجار  یهاعفونت  عفونتیها  ناش  ی ادرار  یمجار  دهیچیپ ریغ   یهاتوانند  باکتر  ی)    ی هایاز 

 درمان کنند.  یحدود ( را تا الیکلبس  ای یاکلیاشرش

  ا یسرینا  ای  هیاسترپتوکوک پنومون  یهایاز باکتر  یحاد در کودکان )ناش  تیدرمان مننژ  یها برانیلیسیپن  نویآم  از  :  ت یمننژ

 شود. ی( استفاده م سیدیتیمننژ

 یاز داروها  یبیترک(،  توژنزیمونوس  ایستریاز ل  یدارند )معموال ناش  یمنیا  ستمیکه نقص س  یماران یدر ب  تیدرمان مننژ  یبرا*

 شود. ینسل سوم به کار گرفته م نیسفالوسپور  کیو  نیسیوانکوما ن،یلیسیآمپ

📚 References: 

1 . Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 13th ed, (2018). p:1029. 

2 . Basic & clinical pharmacology. 14th ed, (2018). p:801 . 

3 . Rang and Dale's pharmacology. 9th ed, (2019). p:664 . 

@TheJoyOfPharmacology 

ها  ن یلیسیها/پن بتاالکتام  /یغشاء سلول  ای  وارهی موثر بر د  ی داروها   /یضد باکتر  یداروها   /یعفون   یها یمار یدرمان ب  داروهای

 (لوکوکیضد استاف  یها نی لیسی)پن

  ی هایباکتر  یرو  نکهیا  یک یبزرگ دارند،    تیمحدود   دو  ، یج   نیلیسیخانواده پن  یهاکیوتی ب  ی شد آنت  انبی  که   همانگونه  ��

سازند  ی( م نازیلیسی)پن  کیوتیبیگر آنتبیتخر  م یها در برابر آنها آنزلوکوکیاز  استاف  یاریبس  نکهیا  گریو د  ستندیموثر ن  یگرم منف

 . ستیبا آنها ن مقابلهقادر به  یج نیلیس ی و پن

 ها موثرند. یاز گرم منف یبعض  ی( ساخته شدند که رونیلیسیها )مانند آموکسنیل یسیپن نویاول، آم بیرفع ع  یبرا

 ( ساخته شدند. نازیلیسیپن میها )سازنده آنزلوکوکیضد استاف یهانیلیسیپن  زیدوم ن بیرفع ع  یبرا
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 :رانیا ییموجود در فهرست دارو داروهای*

💊Cloxacillin 

💊Nafcillin 

 .ستندی موجود ن رانیا ییخانواده در فهرست دارو نیاز ا نیلیسیو مت نیلیکلوگزاسید ن،یلیاگزاس داروهای 

 یشود که فقط برایم  هیپنوموکوک هم موثرند، اما توص  از استرپتوکوک و  ییهاگونه  یها روکیوتیبیآنت  نیا  نکهای  وجود  با*

 . رندیها مورد استفاده قرار گلوکوکیمقابله با استاف

گرم    ی هایباکتر  یکنند و ضمنا روی تر عمل مفیضع  یج  نیلیسیحساس، از پن  یهایباکتر  یرو  نیلیو نافس  نیلکلوگزاسی*

 شوند.  زیها تجونیلیسیپن نویو آم یج نیلیسیپن یبه جا  دیندارند، لذا نبا  یریتاث زین یمنف

 دارد. یبهتر یبه مراتب اثربخش نیلینسبت به کلوگزاس نیلنافسی*

مصرف دارد    تیقابل  یبه صورت خوراک  معده مقاوم است و  د یبه اس  نیلیکلوگزاس   ،یج  نیلیسیخانواده پن   داروهای  خالف  بر*

 دو ساعت بعد از غذا مصرف شود(.  ای ساعت قبل  کیتداخل با غذا بهتر است که  لی)به دل

معروف هستند(،    نیلیسیمقاوم در برابر مت   یهالوکوکیها )به استافکیوتیبیآنت  ن یمقاوم به ا  یها لوکوکیاستاف  ش یداپی  امروزه*

 آنها را تحت الشعاع قرار داده است. یاثربخش

مورد استفاده قرار  نیگزیبه عنوان جا دینزولیل ای نیسیندامایکل  سن،یداپتوما ن،یسی: وانکومایهاکیوتیب یآنت یطیشرا نیچن در

 . رندیگیم

📚 References : 

1 . Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 13th ed, (2018). pp:1028-1029. 

2 . Basic & clinical pharmacology. 14th ed, (2018). pp:800-801. 

3 . Rang and Dale's pharmacology. 9th ed, (2019). p:663. 

@TheJoyOfPharmacology 
ها  نیلیس  یها/پن بتاالکتام  /یغشاء سلول  ای  وارهی موثر بر د  ی داروها   /یضد باکتر  یداروها   /یعفون   یها یمار یدرمان ب  یداروها

 ضدسودوموناس(  یهان یلیس  ی)پن

 ، یتراثر گسترده فیخانواده ط نیا دتری جد یداروها ،یج نی لیسیخانواده پن یهاکیوتیبیاثر آنت فطی بودن محدود به توجه با

 دارند.  ی گرم منف ی هایباکتر یرو ژهیوبه

  یدر مجار  ،یمنیا  ستمیفرصت طلب است که در صورت ضعف س   یزایماریب  ی گرم منف  یباکتر  کی  نوزاآئروژی  سودوموناس*

 . کند یعفونت م جادینرم، پوست، استخوان و مفاصل ا یهادستگاه گوارش، خون، بافت ،یتنفس ستمیس ،یادرار

 شود.یمحسوب م  یمارستانیب ی هاعفونت جادی ا یاز عوامل اصل ی کی یباکتر نیا

 . رند یگیمورد استفاده قرار م یباکتر ن یگروه ضد سودوموناس، با هدف مقابله با ا  یهانیلیس پنی*

      Piperacillin 

      Piperacillin+Tazobactam 

 قرار دارد. رانیا ییدر فهرست دارو نیلیپراسیپ  یقیتزر یخانواده دارو نیا داروهای از*

-منسوخ شده  بایشوند تقریخانواده محسوب م  نیکه جزء هم  Carbenicillinو    Ticarcillin, Mezlocillin  یداروها  مصرف

 ست.ا

خانواده پروتئوس    نطور ی( و هم هی)عامل ذات الر  هیپنومون  ال یکلبس  یرو  نوزا،یسودوموناس آئروژ  یعالوه بر باکتر  نیلیپراسپی*

 است.( هم موثر یگوارش  یها( و انتروباکتر )عامل عفونتیادرار ی ها)عامل عفونت

باکتر   یبعض  نکهای  به  توجه  با* آنزیاز  با ساخت  آنت  بیتخر  م یها  با آن مقابله م  کیوتیبیکننده  کنند، معموال  ی )بتاالکتاماز( 

 تر شود.اثر آن گسترده فیکنند تا طی تازوباکتام فرموله م یرا به همراه دارو نیلیپراسیپ 

 بتاالکتاماز است.  میمهار کننده آنز تازوباکتام
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 یدستگاه ادرار یهاو عفونت یمتعاقب سوختگ یهاعفونت ه،یذات الر ، یخون یهاعمدتا به منظور درمان عفونت نیلیپراسپی*

 .ردیگیقرار م زیمقاوم هستند مورد تجو نیلیسیکه به آمپ

آئروژ  یهاهسوی  با  مقابله  منظور  به* پ   ی گاه  نوزا،یمقاوم سودوموناس  )مانند    دیکوزینوگلیآم  کی را به همراه    نیلیپراسیاوقات 

 دهند. ی ( مورد استفاده قرار منیپروفلوکساسی)مانند س نولونیفلوروک  ای( نیسیجنتاما

References: 

1-Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 13th ed, (2018). pp:1029-1030 . 

2-Basic & clinical pharmacology. 14th ed, (2018). pp:800-801. 

3-Rang and Dale's pharmacology. 9th ed, (2019). p:664 . 
ها  نیلیس یها/پن بتاالکتام /یغشاء سلول ای وارهیموثر بر د ی داروها /یضد باکتر یداروها  /یعفون  یهایماریدرمان ب یداروها

 ( ی)عوارض جانب 

  آورند. یم یآنها رو هیرویها به مصرف ب یبعض لیدل نیبه هم دیدارند و شا  یکم اریبس یها عوارض جانبنیلیسپنی مجموع در*

 به آنهاست.   یتیحساس شیها، مربوط به بنیلیسیپن  یعارضه جانب نیتریجد

 :دیتواند به صورت سه صورت بروز نمایها معموال منیل یسیبه پن  یتیحساس یهاواکنش

. تهوع و استفراغ، ضعف یها، آسم، درد شکم انقباض برونش   ای افراد    ی فشارخون و مرگ در بعض  دی )افت شد  کیالکتی.شوک آناف1

 و اسهال(  دیشد

)نادر،    یماری.ب2 با عالئم  کیسرم  از مصرف  آنژ  ر،یمانند خارش، که  ی تا دو هفته بعد  التهاب مفاصل،  و مشکالت    وادمیتب، 

 (یتنفس

 یاز جوش پوست ی.انواع 3

اختالالت خون و  ریو سا ک یتیهمول یکم خون ،یلینوفی(، ائوزیمنیواکنش خود ا کی) ینینابیب  تیتب، نفر ،ی دهان عاتیضا البته

 ممکن است رخ دهد.  زین تیواسکول

 
هزارم درصد از مصرف کنندگان    کیتواند باعث مرگ    یصدم درصد افراد( که م  ۵نادر است )در حدود    اریبس  کیالکتآنافی  شوک*

 شود.

  قیتزر ای یتواند با مصرف اشکال خوراکی کند اما میبروز م یقیتزر یهانیلیسیعارضه اغلب در اثر مصرف پن نیا نکهیوجود ا با

 . افتدیهم اتفاق ب یداخل پوست

 تیها( هم حساسها و کارباپنم نیها )سفالوسپوربتاالکتام  ری به سا  اد یدارند به احتمال ز  تیها حساسنیلیسیکه به پن  کسانی *

 دارند.
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 . افتد یها اتفاق بکیوتیبیآنت نیبا ا میدر صورت عدم مواجهه مستق یها ممکن است حتنیلیسیبه پن تحساسی*

 رود. یم  نیبا ادامه مصرف دارو از ب یاست و حت م یها مالنیلیسیبه پن  یتیمواقع واکنش حساس بعضی در*

  د،ی شد  یهااجتناب از واکنش  یبالفاصله مصرف دارو قطع شود و برا  دی با  ن،یلیسیبه پن  تیحساس  هاینشانه  بروز  صورت  در*

 کرد.  زیها پرههم خانواده بتاالکتام  یهم از داروها ندهیدر آ

  ک یعوارض  نیرود، اما ممکن است ایم نیها معموال بعد از قطع مصرف دارو از بنیلیسیبه پن تیحساس میعال نکهای وجود با*

 بماند.  ی پس از قطع مصرف، باق شتریب یحت ا یتا دو هفته 

ا  ن یگزیجا  ی توان با داروهایها را منیلیسیبه پن  یآلرژ  یدارا  مارانیب  شتربی  خوشبختانه  امروزه* حال در    ن یدرمان کرد. با 

آندوکارد درمان  مثال:  عنوان  )به  لزوم  بسیفلینوروس  ا ی  ی انتروکوک  تیصورت  در  آلرژ  ماری(  به  پن  یجد  یمبتال    ن، یلیسیبه 

 انجام شود.  نی لیسیپن افتهی  شیافزا جیتدربه یا تواند با دوزهیم ییزدا تیحساس

 ها: نیلیسیخانواده پن  یخاص اعضا   جانبی  عوارض

 تواند باعث تشنج شود.  یم  ،یویکل یی مبتال به نارسا مارانی باال در ب ی در دوزها نیلیس ی پن •

حالت تهوع ، استفراغ و اسهال  ژه یدستگاه گوارش، به و یممکن است منجر به ناراحت  یخوراک یهانیلیسیاز پن ادیز ریمقاد  •

 شود. 

 ممکن است رخ دهد.   زیواژن ن سیازی دی مانند کاند هیثانو  یهاعفونت نیکاذب همراه است.  همچن تیبا کول نیلیسیآمپ •

 در ارتباط است.   ینینابیب تیو نفر ی با نوتروپن نیلیمصرف نافس •

 شود. تی تواند باعث هپاتیم نیلیاگزاس •

 شود(.  یاستفاده نم گرید لیدل نیشود )و به همیم ینینابیب  تیمعموالً باعث نفر نیلیسیمت •
References: 

1 .Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 13th ed, (2018). p:1030) 

2 .Basic & clinical pharmacology. 14th ed, (2018). pp:801- . 

3 .Rang and Dale's pharmacology. 9th ed, (2019). p:664 

 های کرونا ویروس تازه 

 کرونا   فیدر درمان نوع خف  ریراویمولنوپ  یعملکرد موفق دارو**

( Molnupiravir)  ریراوی مولنوپ   یکرونا  یدارو  یبرا  یهترولبز اعالم کرد که درخواست مجوز مصرف اورژانس  هندی  شرکت:  فانا

 استهند ارائه کرده ییرگوالتور داروکو را به &شرکت مرک

 شیو افزا  یدارو به کاهش بستر  نیفاز آخر در هند نشان داد که ا  ینیمطالعه بال  کیاز    یمقدمات  هایداده  که  کرد  اعالم  هترو*

 . دارو ثابت شده است نیا یو اثربخش یمنیکرونا کمک کرده و ا فیدر موارد خف یسرعت بهبود
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درمان   یبرا  کسیوتیوتراپ ی با  جبکیکو و ر&مرک  یهاساخته شده توسط شرکت  روسیضدو  یدارو  کی  Molnupiravir  داروی*

 است  یبستر ریغ  یکرونا مارانیب

 . دارو توافق کرده است ن یا ینیو انجام مطالعات بال دیتول یبرا یهند  سازکژنری شرکت چند با  مرک*

اول  یدیآنالوگ نوکلئوز  کی  ر یراویمولنوپ   روسیضد و  یدارو  *   MERSدرمان سارس و    یبرا  2000بار در سال    نیاست که 

در  یدانشگاه امور یشرکت مرک با همکار 2019در سال  19دیکوو  یشد. با بروز پاندم  شنهادیمرک پ  یتوسط شرکت داروساز

  ن یآغاز کردند. مطالعات نشان داد ا  19دی دارو در درمان کوو  ن یا  یخشاثرب  یبررس  یمطالعات خود را برا  2020در سال    کایآمر

  شود.  ی( مNHC)  نیدیتیس   ی دروکسیه  - N4همان    ا یبه فرم فعال خود    ل ی( بوده و در بدن تبد prodrugدارو)  ش یپ   ک یماده  

NHC  م یبه عنوان مهار کننده آنز   RNAوابسته به    مرازیپلRNA(RdRp)  میشود. آنزیم  روسیدر و  RdRp  یهاروسیو  رد  

RNA  نیمهار ا  نیاست، بنابرا  روس یو  ریو تکث  یهمانندساز  تیو در نها  یکیماده ژنت  یدر همانندساز  ینقش مهم  یدار دارا 

  میکاذب آنز  یبه عنوان سوبسترا  ریراویشود. مطالعات نشان داد که فرم فعال مولنوپ یم  روسی و  یسبب توقف همانند ساز  میآنز

RdRp  در رشته    دیشد  یهاونیو بروز موتاس  میتوسط آنز  دهایاشتباه در برداشت نوکلئوز  زعمل کرده و سبب بروRNA   سنتز

ا  یروسیشده و به علت    یباعث مهار همانندساز  ،ی)اشتباه مرگبار( در سنتز ماده وراثت  ایو    Error Catastroph  جادیشده و 

فسفات    یتر  ریراویپیفاو  یعنیاست  که در بدن به فرم فعال خود    یخوراک  رالیو  ی آنت  یدارو  کی   زین  ریراویپیشود.  فاویم  روسیو

باعث    ریراویپیتفاوت که فرم فعال فاو  نیشود، با ا  یم   RdRpبوده وموجب مهار    ریراویعمل آن مشابه مولنوپ   سمیمکان  و  لیتبد

  ی هامیشده توسط آنز  دیکوتاه تول  یهاحذف رشتهشود و امکان  ی( م  RNA Elongation)  روسیو  RNAشدن رشته  لیمهار طو

 وجود دارد. روسی(  در وproofreadingاصالح کننده )

  ن یفاقد ا  ریراویمولنوپ   یرا دارد، ول   FDAتوسط     یمجوز مصرف اضطرار   یدارا  ریراویپیتوجه داشت که در حال حاضر فاو  د یبا

 ،یمنیا  یبررس  یدارو برا  نیا  ینیبال  ییکارآزما  Iمجوز مصرف مشروط است. مطالعات فاز    یدارا   ایمجوز است و تنها در استرال

و هند انجام   ایدر استرال زین IIIو  II یانجام شده و  مطالعات فازها یزیآم تیدارو  به طور موفق کینتیو فارماکوک یریتحمل پذ

)   یروز  از راه خوراک  ۵گرم دو بار در روز به مدت  یلیم  800با دوز    ریراویمولنوپ   زینشان داده تجو  ینیاند. مطالعات  بالشده

 ف یخف  میدچار عال  مارانی در نازوفارنکس ب  SARS-CoV-2روسیرفتن و  نیتوانند سبب از بی قرص و کپسول دارو(، م  یهافرم

مصرف    یدارو  برا  نیاست. ا  ی نیبال  می ( بروز عالرالیروز اول ) فاز وا  7تا    ۵دارو هم    زیزمان تحو  نیشود. بهتر  19دیتا متوسط کوو

مطالعات    یمصرف ندارد. برخ  جوزم  19دیکوو  دیفرم شد  یو دارا  یبستر  مارانی و بزرگسال مجوز گرفته و در ب  ییسرپا  مارانیدر ب

 اشاره دارند.  زین 19دی از کوو یریشگیپ  یدارو برا نیاز ا

 وجود ندارد.  ریراویو مولنوپ  ریراویپیفاو  یدو دارو یو عوارض جانب یاثربخش سهیدر مورد مقا یااکنون مطالعه البته

  یهاییانجام کارآزما  ازمندیزود است و ن  ریراویمولنوپ   یدارو  ییدر مورد کارآ  یاظهار نظر قطع  یتوجه داشت هنوز برا   دیضمن با  در

 است.  یشتریب مارانیسانترال وحجم ب یمولت

 .گرفت یطرارضکرونا مجوز ا روسیضد و یدارو****

  ان ی فاز سه آن به پا  جهینت  ی نام دارد به تازگ   ریراویدارو که مولنوپ   ن یکرد ا  دیی شرکت مرک کو را تا  ی ضدکرونا  یدارو  ایاسترال _

  ی به زود  زیهند ن  کندیم   یسازرا از بدن پاک  روسیروز و  4داشته و در عرض    روسیساعته در کاهش بار و  24  ریتاث  دهیرس

 . کرد  واهدخ دیمجوز خواهد داد و آن را تول

   کرونا  روسیالمبدا وسویه  **

کنند. در واقع جهش را   دی کار در گونه خود جهش تول نیانجام ا نیح توانندیم  کنند،یم دایپ ریکه تکث ی هنگام ها روسیو تمام

 یسازهمسان  افته،یسلول جهش  ک یاند.  شده  ایجاد  ،نخست  شده میکه از سلول تقس  م یبدان  یناموفق دو سلول  ریتکث  میتوانیم

 ی اتکامل گونه  انیدر جر  افتهی می. سلول ترمکندیم دایپ   میترم  دتریجد  یریگجهت شکل   دراست که    نیاز سلول نخست  یناموفق

 کند.  دایقدرتمندتر شکل پ یاشدن ادامه دهد، ممکن است گونه ریاما اگر بتواند به بقا و تکث شود، یم ترف یضع
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 ها دارد.که با انسان یاست که توانسته قدرتمندتر رفتار کند البته در نبرد ییهااز آن سلول ی کی المبدا*

  ییدستاوردها  یبرا  یجد  یدی و تهد  ییبار شناسا  نیاول  یبرا  2020در پرو در سال    شد،یم  دهی نام  C.37که قبال با نام    هیسو  نیا

نرخ مرگ و    نیتا االن باالتر  روسیو   نیمقاومت در برابر کرونا تالش شده است. ا  یگذشته برا  میسال و ن  ک یشد که در    یمعرف

برا  ریم زده    یرا  رقم  پرو  پرو  استکشور  در  مرگ  82.  برا  ییها درصد  که  م  یرا  ثبت  کرونا  ا  شود،یانواع  خاطر  گونه   نیبه 

 . شناسند یم افتهیجهش

  

چه   دانند؛ یم  هایبادیگونه در برابر آنت نیتررا مقاوم روسی گونه کرونا و نیدارد و دانشمندان ا ییالمبدا قدرت انتقال باال هیسو

 . کنندیم  دیها تولواکسن در بدن لهیرا که به وس یی هاو چه آن شودیم  دیکه توسط بدن افراد تول یی هایبادیآنت

 تر از خود را کسب کند. از هفت جهش قبل یفردمنحصربه  یاز نوع سنبله است که توانسته الگو ینیپروتئ المبدا*

  د یتول  یماریب  ،دتر یالمبدا شد  هیوجود ندارد که سو  یمدرک   چی که ه  کندیاعالم م  دوارانهیام  سیانگل  یمرکز بهداشت عموم  اگرچه

دلتا دارد که به ما اجازه    روسیو  ای  یمشابه  اتیخصوص  روسیو  نیا  یتر باشد، ول مقاوم  یکنون  یهادر برابر واکسن  نکهیا  ای کند  

 روس یدر و  تیکه تاکنون خوب نبودند؛ مثال اگر شماره سرعت سرا  یی. رفتارهام یکن  ینیبشیرا پ   داالمب   روسیو  یرفتارها  دهدیم

تر است، دلتا به همان نسبت مهاجم  یعنیاست که    8.8نوع دلتا    روسیعدد در و  نیبوده باشد، ا  1.3همان عدد آر    یعنی  یسیانگل

 . کندیم دایپ   شیافزا ها ینگران اورد، یفاصله را با دلتا به دست ب نیو اگر المبدا ا
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 عالئم ویروس المبدا چیست؟ 

С.37  همان حداقل    ،یی کرونا  یالمبدا  مارانیاعالم کرده است ب  یدارند. آنگونه که سازمان بهداشت جهان  یدارد که تازگ  یعالئم

مفرط،    یخستگ ا ی خشک و  ی هاسرفه ا ی  د،یتب شد ا ی  یعنی هم دارند،   گری د یی کرونا مارانیرا دارند که تمام ب ی اصل ی ژگیو کی

  ا ی  یبثورات پوست ،ییو چشا  یی ایه، سردرد، از دست دادن حس بوگلودرد، اسهال، ورم ملتحم  ، یضعمو  ی مانند دردها  ی اما عالئم

 .شودیها مشاهده م در آن زیرنگ انگشتان و پاها ن رییتغ

کمتر  B.1.621از عفونت با   یریشگیدر پ   یو عفونت قبل   ونیناسیواکس  دهدیوجود دارد که نشان م   یاهیاول  یشگاه یشواهد آزما

  B.1.621وجود ندارد که نشان دهد    یمدرک   چیاست. ه  ازین  یشتریب  قاتیمحدود و تحق  اریها بسداده  نیا  حال،نیموثر هستند. باا

  ر یکننده در سانگران  یهانوع جهش  ن یانگلستان گفت: ا  یبهداشت عموم  مرکز  نسبت به نوع دلتا غالب دارد.  یشتریب  تیسرا

 )گاما( مشاهده شده است. لی)آلفا( و برز یسیانگل ایکنت   هی)بتا(، سو یجنوب یقایآفر هیاز جمله سو گریخطرناک د  یهاگونه

 کرونا چقدر است؟ روسیها در برابر گونه المبدا و واکسن  یاثربخش  زانیم

انجام دادند.    یدیکرونا مطالعه جد  روسیواکسن کروناواک بر گونه المبدا و  یاثربخش  زانیم  یاز محققان به منظور بررس   یگروه

  ی باد  یآنت  راتیاست و تأث  تریگاما و آلفا عفون  یهاکرونا نسبت به گونه   روسیکه گونه المبدا و  دهدینشان م  هایبررس  جینتا

مانند واکسن   mRNA  یها که واکسن  دهدینشان م  یگریمطالعه انجام شده د  جی. نتا کند یم  یخنثها را  واکسن  افتیاز در  یناش

 کرونا مؤثر هستند.  روسیو مدرنا در برابر گونه المبدا و زریفا

 ست؟ یکرونا چ  روسیو  المبدابر گونه  ییغذا میرژ ریتأث

مناسب است.   ییغذا م یو رژ هیاز آن تغذ ی در برابر گونه المبدا و عفونت ناش یسپر دفاع  نیترمعتقدند که مهم متخصصان

  دیکوو یماریاز جمله ب ی تنفس یهای ماریاز ب یریشگیدر پ   یبدن نقش مهم یمنیا ستمیهمانطور که مشخص است عملکرد س

 . شودیم تیمناسب تقو هیدارد که با تغذ 19-

خطر ابتالء به   یویر یهایماریو ب ی عروق  یقلب یهایماریب  ابت، ی مانند د یانهیزم ی های ماریکه ب  دهد ینشان م ها یبررس  جینتا

 ستمیشدن س  فیباعث ضع  Dو    A  ،C  نیتامیمانند و  هانی تامیو و  یکمبود مواد مغذ  دهد، یم  شیرا افزا  19-  دیکوو  یماریب

فلفل    چ، یکلم، کلم پ   ،یویک   مو،یل  ، یمانند پرتقال، نارنگ  جاتیو سبز  ها وهی. مشودیم   هایماریبخطر ابتال به    ش یبدن و افزا  یمنیا

 است.   A  نیتامیاز و  یمنبع خوب  زیکدو سبز، اسفناج، برگ چغندر و کاهو ن  ج، یاست. هو  C  نیتام یسرشار از و  یسبز و گوجه فرنگ

 ست؟ ی کرونا چ روسیاز آلوده شدن به گونه المبدا و  ی ریشگیپ  یها روش

 ی ماریاز بروز ب یریشگیبه منظور پ  د یافراد با( اعالم کرده است که CDC)  کایدر آمر هایماری از بروز ب یریشگیکنترل و پ  مرکز

پ   19-  دیکوو را حفظ   گرانیخود از د  یکنند، از ماسک استفاده کنند، فاصله اجتماع   تیشده را رعا  هیتوص  رانهیشگیاقدامات 

  افت یدر نیکنند. عالوه بر ا زینامناسب پره هیشلوغ با تهو یها و از حضور در مکان  ندیبشو بکنند، دستان خود را به صورت مرت 

 د ی افراد با  ل یدل  نیدر نظر گرفته شده است به هم  19-  د یکوو  یماریاز بروز ب  یریشگیپ   یهاروش  نیاز مؤثرتر  ی ک یواکسن کرونا  

 کنند.   افتیشده واکسن کرونا را در نییدر زمان تع 

 نوع کلمبیایی-**سویه جدید کرونا 

  ا یکرونا که در کلمب  روسیو  د یجد  هیدر برابر سو  19-  د یکوو  یها(، واکسنPHEانگلستان )  ی به گزارش مرکز بهداشت عموم

 دارند.  یکمتر ریشده تاث افتی

مشاهده شده است. به    یعفونت قبل   ای ها  از واکسن  یناش  یمن یعالئم فرار از پاسخ ا  B.1.621در نوع معروف به     اهو،ینقل از    به

  ک یکرونا اما نه   روسیکاپا و  هیاز سو  یعنوان بخشرا به  B1.621  هیسو  ها، یماریو کنترل ب  یریشگیپ   یی مرکز اروپا   ترز،یگفته رو

 است. ردهذکر ک روسیو نیاز ا هیسو
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پ   یو عفونت قبل   ونیناسیواکس  دهد یوجود دارد که نشان م  یاهیاول  ی شگاهی مرکز اعالم کرد: شواهد آزما  نیا از   یریشگیدر 

وجود   یمدرک   چ یاست. ه  ازین  یشتریب  قاتیمحدود و تحق  اریها بسداده  نیا  حال، نیموثر هستند. بااکمتر    B.1.621عفونت با  

 نسبت به نوع دلتا غالب دارد. یشتریب تیسرا B.1.621ندارد که نشان دهد 

  یقایآفر هیاز جمله سو گری خطرناک د ی هاگونه ریکننده در سانگران  یهانوع جهش نیانگلستان گفت: ا یبهداشت عموم مرکز

 )گاما( مشاهده شده است.  لی)آلفا( و برز یسیانگل ایکنت  هی)بتا(، سو یجنوب

 

   COVID-19  یهادرباره واکسن  یقحقای**

  ی سازمان جهان  ی مختلف با سرپرست گروه علم  یکشورها  یجلسه نشست کارشناس  نیبه موارد طرح شده در آخر  ت یعنا  با

 2021 هیفور 2۵با کارشناسان از سراسر جهان در  یپانل تخصص یو برگزار Soumya Swaminathin، دکتر  WHOبهداشت 

 است. آوری شدهنتایج زیر جمع کرونا  روسیو  دی جد یهاهیو سو  یفعل یهادر مورد واکسن

کل1 جمله    دیتول  یهاواکسن  هی.  از  ،  Pfizer   ،Moderna   ،Johnson & Johnson   ،Sputnik ،  Novavaxشده 

AstraZeneca   ،Sinopharm   ،Sinovac    وCovaxin   یو دارا  د یاز کوو  ی از مرگ ناش  یریدر جلوگ  کارایی  ٪100  یدارا  

 فیضع  یاما اثربخش  یعالمت  د کووی  برابر  در(  ٪9۵-  ٪60)  باالمتوسط تا    یاثربخش  د، یشد   دیدر برابر کوو  ییباال  اریبس  یاثربخش

  یی مربوط به کارا  یهاهنگام انتخاب واکسن به دنبال داده  د یافراد نبا  نیهستند.  بنابرا  دیبدون عالمت کوو  مارانیتنها در برابر ب

 واکسن باشند. 

 مهم است.  جامعه  یحداکثر ونیناسیشوند، واکسیو مرگ م یماریب  دیها مانع از بروز نوع شد . از آنجا که همه انواع واکسن2 

از همه  تیبشر  میاگر بخواه با  ن،ی. بنابرامینجات ده  یکنون  یریگرا    ون یناسیبه واکس  زیرا ن  گرانیشوند و د  نهیواکس  دی همه 

 کنند. قیتشو

  ی هایبادیآنت  جاد یباعث ا  رایکنند ز  یریجلوگ  زیبدون عالمت ن  د یاز کوو  ی ممکن است حت  ینیقابل استفاده از راه ب   ی ها. واکسن3

IgA دهند. ی م انی پا یریهمه گ نیکند و به ایانتقال را قطع م رهیشوند که زنجیدر مخاط م  یسطح 

  یریگیماه پ   3تا    یاضاف  یعارضه جانب  چیه  نکهیمتحده انجام شده است بدون ا  االتیهزار زن باردار در ا  10  ونیناسی. واکس4

 شوند. نهیراحت واکس ال یتوانند با خیباردار م یهارو، خانم  نیپس از آن مشاهده شود. از ا

راحت واکسن   ال یتوانند با خیدارند م   تیواکسن ضد سم مار و عقرب حساس  ای داروها، التکس و    ، یی که به مواد غذا  یافراد  -۵

 استفاده کنند.  دیکوو
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 اجتناب کنند. دیاز واکسن کوو دیدارند با  یدیکووریغ   ای دیکوو  یقبل یهانسبت به واکسن دیشد  یالکسیکه آناف ی. فقط افراد6

کنند. اطالعات    افتیدر  دیواکسن کوو  ،یچهار تا شش هفته پس از بهبود  دی اند بامبتال شده  د یکه در گذشته به کوو  یافراد  -7

  یخنث  ی باد  یآنت  یترهایت  رای داشته باشند ز  ازیبار واکسن ن  کی است که ممکن است فقط به    یو جمع بند   لیدر حال تکم  دیجد

 شده است. داریپد زیواکسن ن قیبار تزر کیپس از  ی در آنها حت T یها سلول یو پاسخ قو یکننده قو

درمان  یافراد  -8 پالسما  با شده  ی که  تاخ  د یاند  هفته  چهار  با  در  ریحداقل  ز  افتیواکسن  ط  رایکنند.  هفته   ن یا  ی در           چهار 

از ب  افتیدر  یاز قبل ساخته شده در پالسما  یهایبادیآنت از خنث  نیروند و با ایم  نیشده  ( نی)پروتئ  روسیو  یساز  یروند 

 شود. یم یریموجود در واکسن کرونا جلوگ

منتظر بمانند تا هر کدام از انواع    یهفته پس از بهبود  10تا    4حداقل    د یاند باافتهیکه بهبود    د ی شد  یماری. افراد مبتال به ب9

 کنند.  افتیکسن را دروا

 مراجعه کنند. ونیناسیواکس یپس از مصرف غذا / صبحانه برا دی با یابتی. افراد د10

  د ی کنند در صورت امکان به مدت شش هفته هنگام مصرف واکسن بای استفاده م  دیکواستروئیکورت  یکه از داروها  ی. افراد11

از   به کمتر  را  دارو  روز کاهش دهند زی لیم  7.۵دوز  عنوان سرکوب کننده س  یدوزها  رایگرم در  به     عمل   یمنیا  ستمیباالتر 

 نشوند.  دیواکسن کوو قیپس از تزر مالز یمنیا جاد یکنند و ممکن است باعث ایم

  ک یستمیس  یستیز  یفراهم  رایبه قطع مصرف نباشد ز  ازیممکن است ن  ،دیواکسن کوو  قیهنگام تزر  یاستنشاق  یدهای. استروئ12

 کم است. یاستنشاق دیکواستروئیکورت

 کرد. نهیراحت واکس الیتوان با خیو آسم را م یپوست تیحساس ،ی نیب یهای. افراد مبتال به آلرژ13

دارو را از دو    دی کنند بایاستفاده م  methotrexate  تیمانند متوترکسا  یمنیا  ستمیکه از عوامل سرکوب کننده س  ی. افراد14

 واکسن قطع کنند.  قیهفته قبل و تا دو هفته بعد از تزر

حداقل به مدت    د یکنند بای استفاده م  د یروماتوئ  تیو آرتر  نیهوچک  ریلنفوم غ   یبرا   Rituximab  مابیتوکسیکه از ر  ی. افراد1۵

 کنند(. یعمل م B یها و با اتصال به سلولشوند )دار نهی هفته پس از قطع داروها، واکس 4

حداقل    دی مغز استخوان داده شده با  وندیکه به آنها پ   یکه به علت ابتال به سرطان خون تحت درمان هستند و افراد  ی. کسان 16

 واکسن صبر کنند. افت یدر یماه برا 3

 .ستیزنده ن روسیواکسن از و رایراحت واکسن زد ز الیتوان با خی شود میم قیمونوکلونال تزر ی بادی که آنت ی. به کسان 17

 ی عیمطلق آنان به حالت طب یهالیکه تعداد نوتروف  یتا زمان دی اند باشده یسلول درمان ایمغز استخوان  وندیکه پ  ی. در کسان18

 واکسن اجتناب کرد. قیبرسد از تزر

 واکسن بزنند.   د، یمحافظت موثر در برابر کوو یهفته قبل از آن برا  2حداقل  دی دارند با یکه قصد جراح ی. کسان 19

وجود   یماریب  یبرا  یداده خاص  چی، هSLE Sjogrens Syndromeمانند    یمنیخود ا  یهای ماریمبتال به ب  مارانیب  ی. برا20

تئور از نظر  اما  ا  یهااست واکنش  دیبع  m RNAآکسفورد( و  -) آسترازنکا  covishield  ونیناسیواکس  یندارد  را    یمنیخود 

 دارد. ازین یشتریب اطیاست اگرچه احت  ونی ناسیواکس به هیتوص  نیدهد. بنابرا ش یافزا اینموده  کیتحر

 است. اد یدر آنها ز د یاز کوو ی ناش ریخطر مرگ و م راینمود ز قیتشو ونیناسیبه انجام واکس  دی افراد مسن را با -21

  یاحتمال دارد رفتارها  رای واکسن بزنند ز  د یعقل )دمانس(، فلج و هرگونه اختالالت مغز و اعصاب مشابه باافراد مبتال به زوال    -22

 انجام نگردد.  یبه درست دی مناسب آنها در مواجهه با کوو رانهیشگیپ 

آنها   ی منیما پاسخ اا ندینما افتیتوانند واکسن دری م یکبد  یی نارسا ،ی قلب یی هستند، نارسا داری که پا یویمزمن کل مارانی. ب22

 باشد.  فیممکن است ضع

وکتور   نگیکد  یدارا  رایآکسفورد( داده شود ز-) آسترازنکا  Covishieldواکسن    د یبا  حاًیترج  یمنینقص ا  یبه افراد دارا  -23

 است. یاتصال نیپروتئ یبرا یرتکراریغ  یروسیو
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 .ندارند ونیناسیداروها قبل از واکس نیبه قطع ا یازیکنند نیاستفاده م دوگرلیو کلوپ  نیکه از آسپر ی. افراد24

 .راحت واکسن زد الیتوان با خیضد انعقاد خون هستند م  یکه در حال استفاده از داروها ی. به افراد2۵

 آسترازنکا   واکسن  از استفاده  دنبال  به  خون  لخته  بروز  احتمال   از  ترىتازه   گزارشات     

در   کیواکسن آسترازنکا حدود    افتی( پس از درTTSبودند که احتمال بروز لخته خون )  نیبر ا  یگزارشات حاک  نیاز ا  ترشیپ 

باشد و به جز چند مورد   ونیلیتا دو در م  کی  زیمرگ ن  زانیاروپا( و م  هیاتحاد  یهزار برا  100در    1هزار در انگلستان )    2۵0

به    WHO  تیآمار هنوز در سا  نیحادث شدند. ا  قیروز پس از تزر  20تا    4اول بود که    زگزارشات مربوط به دو  شتریب  ریگتک

 .  باشدیتا بحال درج م لیآور 16صورت از  نیهم

هزار در دوز دوم باشد.    600در    ک یهزار در دوز اول و    60تا    ۵۵در    ک ی  TTSبروز    زانیکه م  دهندیاحتمال م   دتریجد  گزارشات

 تصور  ٪80تا     VITT  ا ی Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopeniaاز    ی ناش  ریمومرگ  زانیقبال م

 .  شودیزده م نتخمی ٪20اکنون کمتر از  TTSنسبت به احتمال  یو آگاه ی آمادگ ش یاما با افزا شدمی

وکتور   ی حاو  یهاآنها علت لخته در واکسن  افتیانتشار    Natureکانادا که در مجله    MacMasterدانشگاه    قاتیتحق  جینتا  طبق

لخته و مصرف پالکت   دیو باعث تول  دهیپالکت خون چسب  یکه به اجزا   دانندینامعمول م  یبادیآنت  کی  دیمثل آسترازنکا را تول

 .  چسبدی( مPF4پالکت به نام فاکتور چهار )  نیوتئپر  کیبه  یبادیآنت ن ی. اشوندیم

موجود در واکسن در    S  ن یئمربوط به پروت  DNA  یریاز دانشگاه گوته فرانکفورت اعتقاد دارند پس از قرار گ  یآلمان  دانشمندان

  شوندیم  S  نیئپروت  افتهی انواع جهش    دیقطعه شده و موجب تول  کیمربوط به اسپا  DNA  یهااز قسمت  یداخل هسته سلول برخ

را در جهت   یمنیا  ستمیو س   افتهیدرون بدن راه    طیبه جدار سلول نبوده و به مح  دنیسبقادر به چ  یاختالل ساختار  لیکه به دل

تحر  جادیا اکنندیم  کیلخته خون  از  واکسن  نی.  وارد هسته سلول    تیارجح  mRNA  یکی ژنت  یهاجهت  دارند چون هرگز 

 .  شوندینم

تنفس، درد   یمداوم، تورم پا، اختالل و سخت ا یگذرا  دی شد دی د  یتار دار،ی و پا د یخصوص سردرد شد نیدهنده در اهشدار عالئم 

 .  باشد یم قیبدن عالوه بر محل تزر یهادر قسمت یشکم و کبود

که    ییهادر آن  واکسن  نی هاست. ادر خانمTTS  شتریکه در گزارشات آمده احتمال ب  ی فاکتور شناخته شده فعل  سکیر  تنها

انعقاد    شیدارد. اما در افراد با سابقه افزا  تیمغز دارند ممنوع   یدیور  نوسیسابقه ترومبوز س  ای   نیاز هپار  ی ناش  یتوپنیترومبوسا

 آن متفاوت است.   سمیهنوز قابل استفاده است چون مکان 

 ( (Jun/2021: محاسبه کرده است نگونهیدر دوز اول را براساس سن در ا TTSاحتمال بروز  ایدر استرال  ATAGIیامشاوره نهاد

 هزار   100در هر  TTS زانیم                         سن

 3/1                    سال      <۵0

 2/7                         ۵9تا  ۵0

 1/4                        69تا  60

  1/8                     79تا  70

 1/9              + سال          80

  ک ینزد ای در جوانان کمتر و    19دی کوو  یماریاز خود ب  ی ناش ریو مرگ و م  ICU  ی(  و بسترcritical)  د یشد  یماریب  زانیم  چون

سال    40  ریسال )در انگلستان که بعدا به ز  30  ریدادند که آسترازنکا را به افراد ز  حیاز کشورها ترج  یاریآمار است بس  نیبه ا

در    ونیناسیواکس  یاگروه مشاوره  نینکنند. البته هم  شنهادی ( پ ایسال )مثال خود استرال  60  ا ت  ۵0  ریز  یحت  ای( و  افتی  میتعم

 .  ردیدوز دوم را هم آسترازنکا بگ تواندیبا دوز اول آسترازنکا مشکل نداشت م ینمودند که اگر هر کس شنهادیپ  ایاسترال 

  فیط کیول ئو دستگاه مس میتر را مشمول نکنجوان  یآسترازنکا به افراد بهتر است گروه سن شنهادیپ  یبرا میریگیم جهینت
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شود. ضمنا   دهیپرس ینوسیس دیلخته ور ایو  یتوپنیآسترازنکا سوابق ترومبوس کنندگانافتیو از در دیآن اعالم نما  یرا برا یسن

 کننده واکسن آموزش داده شود.   افتیهشدار دهنده لخته به در  ئمپمفلت، عال کیدادن  قیاز طر د یبا

  د یفوا  ی دارند اما هنوز از نظر مراجع معتبر جهان  میعوارض وخ  ی عوارض و گاه  ی ها به درجاتکه همه واکسن  م یتوجه کن  یطرف  از

نسبت به عوارض خطرناک    د یبا  ونیناسیول واکسئمس  یهااز مضراتشان است هرچند دستگاه  ش یمخوف ب  یپاندم   ن یآنها در ا

را به بصورت عامه فهم و شفاف به اطالع   نیانجام دهند و ا یطب  گرید طیشرا ایو  سن یبرا یزیرداشته و برنامه یواکسن آمادگ

 مردم برسانند.  

 ی بهشت  دی شه  یعلوم پزشک  دانشگاه-یحسن رودگر   دکتر

   .شودینم هیتوص واکسن قیپس از تزر یمنیا یابیارز یبرا یباد یآنت شیدر حال حاضرآزما 

 ( FDA یمنیبخش ارتباطات ا)

Antibody Testing Is Not Currently Recommended to Assess Immunity After COVID-19 Vaccination : 

FDA Safety Communication 

کند که نتایج یم یادآوری ی عموم یو درمان  یارائه دهندگان خدمات بهداشت به  FDA    متحده االتیا یسازمان غذا و دارو 

در هر    19-محافظت از کووید  ای  یمنیسطح ا  یابیارز  یبرا  د ی در حال حاضر نبا  مجاز  SARS-COV-2  یباد  یآنت  شاتیآزما

 را دریافت کرد.  19-و به خصوص بعد از اینکه فرد واکسیناسیون کوویدزمان از فرد استفاده شود، 

اند،  بوده SARS-COV-2بادی برای شناسایی افرادی که احتماال قبال دارای عفونت  توان از نتیجه آزمایش مثبت آنتیالبته می

بادی  اند، مورد نیاز است. آزمایشات مجاز آنتیدریافت کرده  19-استفاده کرد، تحقیقات بیشتری در مورد افرادی که واکسن گووید

SARS-COV-2  را ارزیابی    19-پاسخ ایمنی به واکسیناسیون کوویداست تا سطح حفاظت حاصل از  در حال حاضر ارزیابی نشده

بادی به اشتباه تفسیر شود، این خطر احتمالی وجود دارد که افراد ممکن است اقدامات احتیاطی  کند. اگر نتایج آزمایش آنتی

   -SARSر  نجام دهند. برداشتن اقدامات کمتر برای محافظت در برابا  SARS-COV-2کمتری در برابر قرار گرفتن در معرض  

COV-2 ابتال به عفونت  تواند خطر می SARS-COV-2 را افزایش دهد و منجر به گسترش بیشتر SARS-COV-2 .شود 

FDA  دریافت    19-بادی در افرادی که واکسیناسیون کوویدهای آنتیهای اضافی را در مورد استفاده از آزمایشاطالعات و توصیه

 دهندگان خدمات بهداشتی ارائه خواهد داد.اند، به مردم و ارائه کرده

 اند یا ممکن است انجام دهند. را انجام داده  SARS-COV-2بادی هایی برای افرادی که آزمایش آنتیتوصیه

آزمایش  انجام  باشید  داشته  آنتیتوجه  ارائه  SARS-COV-2بادی  های  مراقبتبه  میدهندگان  کمک  بهداشتی  تا  های  کند 

آنتیتشخیص دهند   علیهکسی دارای  بر  یا خیر،    SARS-COV-2  بادی  باعث    SARS-COV-2. )دارد  ویروسی است که 

با این حال، برای درک معنای آزمایش    بادی نشان دهنده ابتال قبلی به ویروس است.(شود و در صورت وجود آنتیمی 19-کووید

بادی در افرادی که در معرض  اند، و وجود آنتی دریافت کرده  19-از جمله در افرادی که واکسن کووید بادی مثبت یا منفی؛آنتی

 اند، تحقیقات بیشتری الزم است.دارند.... و واکسینه نشده SARS-COV-2اند و این بیماری قرار گرفته

 : اید اگر شما واکسینه نشده

 ادی به معنای داشتن مقدار مشخصی از ایمنی یا محافظت در برابر عفونت  بباشید که نتیجه مثبت آزمایش آنتیتوجه داشته

SARS-COV-2  بادی  . اگر درآزمایش آنتینیستSARS-COV-2  به این معنی است که احتماال   باشید،نتیجه مثبت داشته

  بادی مورد معنی نتایج آزمایش آنتیآلوده شده باشید. الزم است با ارائه دهنده خدمات بهداشتی در    SARS-COV-2  قبال به ویروس  
SARS-COV-2 کنید.  صحبت 

   اید:دریافت کرده  19-اگر واکسن کووید

 برای افراد کامال واکسینه شده توجه کنید. ) مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری(  CDCهای در این رابطه به توصیه
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-SARSنتیجه مثبت داشته باشید، ممکن است قبال به    SARS-COV-2بادی  توجه داشته باشید که اگر در آزمایش آنتی

COV-2  بادی  های آنتی همچنین ممکن است در بعضی از آزمایشات نه همه آزمایش  19-باشید. واکسیناسیون کوویدآلوده شده

خود را به عنوان نشانه سطح خاصی از ایمنی یا   SARS-COV-2بادی نتیجه مثبت داشته باشد. شما نباید نتایج آزمایش آنتی

 تفسیر کنید.  SARS-COV-2محافظت در برابر عفونت 
 دانشکده داروسازی اهواز -ترجمه: دکتر ضیاالدین عالم زاده 

 

 دکووی دلتا   مورد در  نکته چند

  ، ی خانوادگ  ی . و بشکل کالسترهاشودیبسرعت منتشر م  یو خانوادگ  یکار  یهاطیهست و در مح  یبشدت مسر  د کووی  دلتا*

  عالمتی ب  ن یخانواده همه افراد  با تقدم و تاخر مبتال شوند. بنابرا  کیدر    است  ممکن  عمل درو    کند ی بروز م  یادار  ی و حت  ی لیفام

 م.  یداشته باش یالکسیساده و کم عارضه پروف یبا داروها دبهتر باش  د یو شا میکنمصون بودن تصور ن یمعنه ب استبودن را بهتر

 ی بهتر  ج ی. نتام یاستفاده کن  یبیاز درمان ترک  استبهتر  حاًیقابل کنترل هست.  ترج   early treatmentدر صورت    دکووی   دلتا*

 .   ددار

رو   یریتاًث  نیسیترومایآز  یول آز  دی دلتا کوو  یبر  اضافه کردن  و  مثل    ریبه سا  مایسینترویندارد  -)هیدروکسی   HCQداروها 

  ی و شانس بروز عوارض قلب یی فقط تداخالت دارو ر،یویرمدس ای  ریراویپیفاو ا یو   )داکالتاسویر و سوفوسبویر( , سووداکلروکین(ک

 .  دهد یم شیرا افزا یتمیو آر

 .  ابدیی کاهش م رالیوای آنت یمصرف نشود.  اثر داروها،  HCQ ر،یویرمدس ا یو  ریراویپیفاو  ایبا سووداک   بیترک در

 .  ابد ی یم شیافزا ییبا هم استفاده نشود با هم تداخل دارند و عوارض دارو ریویو رمدس ریراویپیسووداک و فاو  یداروها

 کرد.  زیتجو یماریساعت اول ب 72و در  نییپا سکیبا ر مارانیدر ب HCQبا   بیدر ترک توانیرا م نیکلیسیداکس

 اضافه کرد.   نیهگز برم توانیداروها م باتیترک به

 دارد.   دیدر کوو نفالماتوریایو آنت رالیوایمونته لوکاست اضافه کرد. مونته لوکاست اثرات آنت توانیداروها م باتیترک به

) یک بیماری  چرج اشتراس  ی ماریکابوس شبانه و ب  ، یبه خودکش  لیم  ، ی لوکاست حتماً به  سوابق افسردگدر مورد مونته  یول

 ، توجه شود. نادر آلرژیک(

 ( استفاده کرد.   24mg-8زمان ، از دگزا )  دنیخر یبرا توانیهستند م یکه در انتظار بستر کیپوکسیها مارانبی در**

داشته باشد    یشتریب  یپوکسیباشد و ها  شتریب  هیر  یریدرگ  کهیهم در صورت  ییبشکل سرپا  رید یکننده رمدس  افتیدر  مارانیب  در

 را کاهش داد.  یو احتمال بستر دیسرعت بخش ار یبهبود ریس توانیروزانه ( م mg 24-16)  متازوندوز باالتر دگزا زیبا تجو

و بهبود    ومیریو دلحافظه وتیرگی شعور(    ) کمبود  brain fogدر کاهش    نیدارد و همچن  رالیوا  یاثرات آنت  B12  نیتاموی*

 موًثر است.   مارانیحافظه ب

 و متوسط هم استفاده شود.  فی خف مارانیدر ب یبهتر است حت نیرآسپی*
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  صدای اضافه ریه با اوج بلند و کوتاه( -wheeze&rhonchi) یو رونکا  نگیزیو  نهیو در معا  airway  یریکه درگ  یمارانبی  در*

 دارد.   یو عالئم تنفس شنیژنیدر بهبود اکس یادیز ریداروها تاًث ریدر کنار سا متازونبه دگزا التوریدارند اضافه کردن برونکود

کاهش    نیو همچن  یتمیکاهش آر  ،ی، در کاهش دردها و کرمپ عضالن   یالتهاب   یهاعالوه بر کاهش واکنش  ومیزیمن  زتجوی*

 کمک کننده هست.   مارانیآضطراب ب

در هفته    یدارند و حت  یتریطوالن  یالتهاب  -رالیاورلپ وا  نی هست. بنابرا  یقبل   یهاانتیتر از واریطوالن  د کووی  دلتا   در  2  فاز*

 کمک کننده است.   ی ضدالتهاب یدر کنار داروها رالیوا یآنت زیسوم هم تجو

.  مینیبب یادیعالئم ز ) نوسان(شنیمکرر داشته باشد و فلکچوئ ی هاریو فل زهایکر دکووی  دلتا در است ممکن 3 فاز و  2 فاز*

 دردسرساز باشد.   است ممکن ماریبه ب یبخش  نانیکورتون و اطم عیداروها و کاهش سر عیقطع سر نیبنابرا

  نگیدیهست.  زمان ش  یقبل   یهاانتیهم معموالً باالتر از وار  روس یهست .  و لود و  یطوالن  دیدر دلتا کوو  روسیو  نگدییش  زمان*

 هفته هم طول بکشد.    3تا  است ممکن

) اختالالت  یهایتیدیکومورب  نیو همچن  بدخیمیو    ی، کموتراپ یمنیا  ستمیباال، افراد مسن، ضعف س  BMIدر افراد چاق و    و

 . شودیتر هم میطوالن  نگیدیزمان ش گر، ید روانی(

 ( برکت   رانیکوو  )  19  دیواکسن کوو
 است که هر دوز آن ونیسوسپانس عیکشته شده به شکل ما  ی روسیاز نوع ذره و 19 -دی برکت، واکسن ضد کوو رانیکوو واکسن

  تک دوز و  یهاال یبرکت توسط شرکت شفا فارمد در و  رانیباشد . واکسن کوویفعال شده مریژن غ   یآنت  کروگرمیم  ۵  یحاو

 کشت داده   Vero  یهادر سلول  19  -د یکوو  یماریعامل ب  روسیبرکت، و  رانیواکسن کوو  هیگردد. در تهیدوز عرضه م  یولتم

 واکسن طبق الزامات نیفرموله شده است. ا دیدروکسیه ومین یسپس با ادجوانت آلوم ،یسازخالص ،یساز رفعالیو پس از غ  شد

  ی منیا  ستمیس  کیبه بدن با تحر  زیقرار گرفته است. واکسن پس از تجو  شی و مورد آزما  دیتول  (  WHO  )   یبهداشت جهان   سازمان

 گردد. یم  19 دیکوو  یماریعامل ب SARS COV-2 روسیو هیعل یسلول یمنیا نیو همچن   یبادی آنت یباعث القا بدن

 واکسن :   یمحتوا 

 : باشد ی م لیو بافر به عنوان حالل به شرح جدول ذ  یمواد موثره و مواد افزودن یبرکت دارا رانیدوز واکسن کوو هر

 و کاربرد در واکسن نقش مقدار دوز   کی اتیمحتو

 بدن  ینمیا  ستمیموثره و فعال کننده س  ماده μg  ۵ فعال خالص شده ریغ  روسیو

 یمنیا  ستمیس  کیتحر  یکننده برا  کمک μg  2۵0 د ی دروکسیه  ومینیآلوم

 ل حال  qs فسفات   بافر

 :   ییدارو  شکل

 و   است. واکسن به صورت تک دوزشده  هیته  یداخل عضالن  قیتزر  یل برایون استریبرکت به صورت سوسپانس  رانیکوو  واکسن

 شود.یو عرضه م د یده دوز تول

   :  مصرف موارد

   دار،یو پا یقو یهاپاسخ  جادیواکسن با ا  نیشود. ایم 19 -د یکوو یماریدر برابر ب یمنیا جادیبرکت سبب ا رانیکوو واکسن

  ی افراد دارا ا یآن در افراد سالمند و  یاثربخش تشود . ممکن اسیدر بدن م یبادیآنت دیت، و منجر به تولیرا تقو یمنیا ستمیس

  ت افیهفته بعد از در  6  یال  2شود و از حدود    زیهفته تجو  4کمتر از افراد سالم باشد. واکسن در دو نوبت به فاصله    یمنیا  ضعف

  ی هاواکسن  ر یواکسن همانند سا  نیطول مدت محافظت ا  ی شود ولیم  جاد یدر بدن ا  یمنیپاسخ ا  نیدوم واکسن، بهتر  نوبت

افراد    نیهمچنان ادامه دارد . ات و مطالعات  سیهنوز مشخص ن  19  - دیکوو ا  18محصول در  از نظر  و    یزائیمنیسال به باال 

 قابل استفاده است. نیسن نیمورد آزمون قرار گرفته و در ا یضرریب
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 زان و نحوه مصرف :یم

  چهار   واکسن به فاصلهشود که دو دوز  یم  هیتوص (سال به باال  18در حال حاضر افراد  )   یسن  یها تمام رده   یساز  منیمنظور ا  به

 . گردد یم قیتزر ی به صورت داخل عضالن تریلیلیم مین زانیشود. هر دوز واکسن م  زیهفته تجو

  مورد  ی دیداخل ور  ا ی   یجلد  ریبه صورت ز  د ی شود و نبا  قیتزر  ( دیعضله دلتوئ)   ی فقط به صورت عضالن  د ی برکت با  رانیکوو  واکسن

 واکسن انجام شود.  رندهیغالب فرد گ ریعضله بازو و در دست غ   یدر بخش خارج قی. بهتر است تزرردیاستفاده قرار گ

 ق نوبت اول و دوم کامال یباشد. نوع واکسن در تزریم  تریل  یل یم  0/    ۵دوز معادل    کیسال،   18باالتر از   یسن  یهاتمام رده  یبرا

 ندارد.  یاست و تفاوت  کسانی

 مخلوط گردد.  یگرید  یدارو  ایواکسن   چیبا ه قیقبل از تزر د یبرکت نبا رانیکوو واکسن

  انجام نشده است، لذا  ردهیو زنان باردار و ش 18 ریز نیسن یواکسن برا نیمصرف ا یبرا یتاکنون مطالعات کاف  نکهیتوجه به ا با

 باشد. یخصوص در دسترس نم نیدر ا ی کاف اطالعات

 :قیتزر  یبرا ی ساز آماده

  . در مرحلهدی بدست آ  (هموژن)  یکنواختیون  یتکان داده شود تا سوسپانس  ی برکت قبل از مصرف به آرام  رانیواکسن کوو  الیو

  و  الیواکسن از داخل و  دنیکش  یبرا  21  دلیاستفاده شود. ن  نی و سرنگ انسول  2۵و    21  دل،یواکسن تک دوز از دو ن  قیتزر

  ال،یواکسن از داخل و  دنیهنگام کش  دیخارج شود با   الیداخل و  اتیتمام محتو  نکهیا  یکاربرد دارد. برا  قیتزر  یبرا  2۵  دلین

 نیگردد. همچن  21  دل ین  نی گزیجا  2۵  دل یسپس ن)شود  دهیکش  دی با  تریل  ی لیم0/    ۵  ) باشد    ده یچسب  الی و  یوارهیبه د  دل ینوک ن

 . ردیانجام گ قیو تزر ،یضدعفون یتوسط پد الکل قیاستفاده شود. محل تزر 2۵ دل یواکسن ده دوز ، از ن دنیو کش قیتزر یبرا

 منع مصرف : موارد

 سال استفاده گردد.  18ر ی در افراد ز دی در افراد هجده سال به باال استفاده شود و نبا د یاساس مطالعات انجام شده، واکسن با بر

  تست مثبت)  یماریکرونا و بروز عالئم ب  یماریواکسن در زمان ابتال به ب  نیق ایت موجود، تزرتوجه به محدود بودن اطالعا  با 

 ز یتجو آر و  یس ی تست مثبت پ  ن یهفته ب 4شود، حداقل ینم هیتوص یتا زمان بهبود (آر، تب، لرز ، درد شکم، اسهال،...  ی سیپ 

  که  یمارانیب  دچار افت پالکت و  ماریب  ،یلیدچار هموف  مارانیب  دو هفته بدون عالمت باشد.  ماریب  حایواکسن فاصله باشد و ترج

 بعداز   ممکن است  (نیو هپار  نیدالتپار  ن،یانوکساپار  واروکسابان،یر  ن،اگاتریداب  ن،یوارفار)ضد لخته خون  یتحت درمان با داروها

درمورد   خود  واکسن با پزشک معالج  زیشود قبل از تجویم  هی توص   مارانیب  نیشوند. در ا  یپوست  ریز  یزیواکسن دچار خونر  قیتزر

 .ردیواکسن مشورت صورت گ افت یعدم در  ای  افتیدر

تزر  چنانچه از  اول واکسن، عالئم و حساسیبعد    یهادرجه و تشنج، واکنش  39  یباال  دی مثل تب شد  )  دی شد  یهاتیق دوز 

 شود. ین واکسن خوددار یدوز دوم ا قیضمن مشورت با پزشک از تزر دی آمد، باوجود به( یالکسیآناف ا یو  دیشد یتیحساس

 :  هشدارها

 ت یرعا "کامال  یو مراقبت ی بهداشت یهاهمچنان پروتکل ون،یناسیدر جامعه، پس از واکس روسیبا توجه به گردش گسترده و -

 .شود
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   دوام   حداکثر دوره   نییتع  یو مطالعات، برا  ده یبرکت تا شش ماه به اثبات رس  رانیواکسن کوو  قیحاصل از تزر  یمنیا  یماندگار  -

 همچنان ادامه دارد. یمنیا

 ممنوع است . دا یاک یداخل عروق  ایو   یجلد ریز قیتزر -

 یدرمان واقعه احتمال یبرا(نینفری مانند اپ )  یالکسیدرمان شوک آناف یکه داروها ردیصورت گ یدر مراکز  دیواکسن با  قیتزر -

 دسترس باشند.  در

 در دسترس بوده، و در مرکز بمانند .  قیبعد از تزر قهیدق 1۵تا   د یت کننده واکسن باافیافراد در -

  رفع   تا  ونیناسیشود که از واکسیم  هیدارند، توص  یعالئم سرماخوردگ  ای ون تب باال و  یناسیواکس  یکه هنگام مراجعه برا  یافراد  -

 . ند ینما یعالئم فوق خوددار

 اطات :یاحت

 مجزا استفاده شود.  لیهر فرد از سرنگ استر یبرا ،یده دوز یهالایدر مورد استفاده از و -

 ت شود. یاط رعایجوانب احت یستیبا ق،یخون درمحل تزر یهاکاهش پالکت   ایو   یدر صورت مشاهده اختالالت انعقاد -

که در    یسرطان  مارانیمانند ب  )  یمنیستم ایکننده س  فیتضع  ی افت کننده داروهایافراد در  ای و    یمنیستم ایافراد با ضعف س  -

نسبت به واکسن مواجه شوند. در افراد با ضعف مزمن    یمنی ستم ایهستند ) ممکن است با کاهش پاسخ س  یدرمان  یمیش  حال

 مورد انتظار باشد .  زانیکمتر از م یمنیشود، هرچند ممکن است پاسخ ایم هیون توص یناسیواکس ،یمنیا ستمیس

 :  ییدارو  تداخالت

.  شوند  واکسن  ی و کاهش اثر بخش  ی بادیها ممکن است باعث کاهش پاسخ آنتو مسکن  دهایکواستروئیکورت  ن، یاز کلروک  استفاده

  . تاس  قرار نگرفته  یداروها مورد بررس  ریواکسن با سا    ییتداخل دارو  شرونده،یپ   یعصب  یهایماریا بی  درموارد صرع کنترل نشده

 :  یجانب عوارض

  تا دو   ک یو متوسط بوده و ظرف حدود    فیخف  "دوم عموما    ا یانجام شده، عوارض واکسن نوبت اول    ی نیاساس مطالعات بال  بر

. شا یبرطرف م  روز ایترعیشوند  عوارض،  آنفلوانزا  جادین  لرز، دردها)  فیخف  یحالت شبه    درد، گلو  ، یو مفصل  ی عضالن  یتب، 

  .هستند قیمحل تزر یمانند درد و تورم و قرمز یعوارض موضع ا یو   (و سردرد یضعف، احساس ناخوش ،ینیب زشیاحتقان و آبر

عموما شده  ذکر  ن   "عوارض  م   ازیبدون  بهبود  دارو  مصرف  تسریم   ی ول  ابندییبه  منظور  به  تسک  ع یتوان  تب  نیدر  و    از  درد 

 استفاده کرد.  یدیاستروئریغ  ی ضد التهاب ایو  نوفنیاستام لیاز قب یی هامسکن

 گزارش نشده است. ینیدر مطالعات بال ی دیچ گونه عارضه شدیکنون ه تا

 و حمل و نقل :  ی نگهدار

  از  دی حمل شود. واکسن با  ا یو   یگراد نگهداریدرجه سانت 8تا   2 یی و در محدوده دما خچالیدر   ی ستیبرکت با رانیکوو واکسن

  یهاالیو   گردد. پس از باز کردن    یواکسن، از مصرف آن خوددار  یدر محتوا  یزدگ خیصورت مشاهده    در  محافظت شود.   یزدگخی

شود.    یگراد نگهدار  یدرجه سانت  8تا    2  ی در دما  د یساعت مصرف شد و تا آن زمان با   8در مدت زمان    حداکثر  د یبا  یدوز  10

 شود. ختهیدور ر د یزمان با نیپس از ا الی در و مانده یباق اتیمحتو

 ن یقزو -اتوبان کرج 10 لومتریالبرز، ک ران،یا شفا فارمد  ع یت گروه صناشرکبروشور  منبع: 

 1400/  04/  07بروشور:  شیرایو نیآخر زمان

 پزشکی  هایتازه 

 بیوتیکی برای پنومونی در کودکاندرمان آنتی**

Journal Watch :الکتام در درمان پنومونی اکتسابی از جامعه، مزیتی ندارد. -بیوتیک بتا افزودن ماکرولید به آنتی 

 طور های خود نشان دادند کودکان مبتال به پنومونی اکتسابی از جامعه که در بیمارستان بستری شده و بهمحققان در بررسی
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- های بتا بیوتیکشود. آنتیندرت شناسایی میدر نهایت ارگانیسم مسبب بیماری آنها به  شوند،ها درمان می بیوتیکتجربی با آنتی

های غیرتیپیک شود، به خصوص استرپتوکوک پنومونیه، اما علیه باکتریهای شایع باکتریال توصیه میالکتام برای پوشش پاتوژن

-الکتام و بتا -ندارد. برای مقایسه اثر بخشی مونوتراپی مونوتراپی بتا مانند مایکوپالسما پنومونیه و کالمیدوفیال پنومونیه تاثیری  

کودک بستری شده را بررسی    1400نگر پیامدهای بیش از  طور آیندهمحققان بهالکتام در ترکیب با یک ماکرولید در این شرایط،  

درصد کودکان مونوتراپی    70بود. در حدود    بیمارستان کودکان در آمریکا با رادیوگرافی تایید شده  3کردند که پنومونی آنها در  

 الکتام و ماکرولید را دریافت کردند. -درصد نیز ترکیب بتا 30الکتام و -بتا

درصد نیز هم عامل ویروسی و هم عامل باکتریال    ۵و در    عنوان مسبب بیماری شناخته شددرصد کودکان، یک ویروس به  74در  

درصد آنها  9۵به عنوان عامل پاتوژن، شناسایی شد )  ر نیز یک باکتریوم آتیپیکالدرصد کودکان بیما  9تشخیص گذاشته شد. در  

ها مشابه هم بودند و این موضوع مایکوباکتریوم پنومونیه بود(. در آنالیز چند متغیره، طول مدت بستری در بیمارستان بین گروه 

گروه از کودکان بیشتر   4شد. در این مطالعه،    شده بودند، تایید   propensity-matchedکوهورت از بیماران که  در یک ساب

های ویژه  سال یا بیشتر، باکتری آتیپیکال، بستری در بخش مراقبت  ۵احتمال داشت که از پوشش ماکرولیدها بهره ببرند )سن  

های ویژه یا  مراقبتو ویزینگ حاد(. همچنین تفاوتی میان مونوتراپی و درمان ترکیبی در میزان بستری کودکان بیمار در بخش 

 بستری مجدد در بیمارستان وجود نداشت. 

 بحث و تفسیر 

های ماکرولید، حتی در پنومونی  بیوتیککند که مزایای آنتیافزاید و پیشنهاد می این نتایج به شواهد روزافزونی که وجود دارد، می

مطالعه با یک عامل ویروسی مبتال به پنومونی    محدود است. همچنین، تقریبا سه چهارم کودکان در این  آتیپیکال اثبات شده، 

ها، چه مونوتراپی و چه درمان ترکیبی، برای درمان کودکان مبتال به  بیوتیکانگیزد که آیا آنتیشده بودند و این سئوال را برمی

ا را به دوباره در نظر گرفتن  ای که همراه با این مقاله منتشر شده، نویسنده مشوند؟ در سرمقالهپنومونی، بیش از اندازه تجویز می 

دانیم آیا  کند ما هنوز نمیکند، در حالی که تصدیق می درمان روتین با ماکرولیدها برای کودکان مبتال به پنومونی دعوت می

 هایی را به دست آورده که شاید پاسخ این سئوال خیر باشد. ها واقعا مزیتی دارند یا خیر. این مطالعه یافتهماکرولید 

 درمان جدید برای توبرکلوزیسیک **

Journal watchبررسی در  محققان  رسیده:  نتیجه  این  به  خود  )سفتازیدیم  های  سفالوسپورین  یک  از  ترکیبی  که  اند 

ceftazidimeاویباکتام  -( و یک مهارکننده بتا( الکتامازavibactam)   اثر باکتریوسیدال باالیی علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

 ه دارد. در آزمایشگا

 
 میکروبیال دهند، نیاز جدی را به ترکیبات آنتیهایی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که مقاومت باالیی به دارو نشان میظهور گونه

اند که درمان شوند. به تازگی، محققان در آمریکا و آفریقای جنوبی نشان داده  TBدهند تا بیماران مبتال به  جدید نشان می 

برای درمان موارد  آمریکا  اخیرا توسط سازمان غذا و داروی  اویباکتام، ترکیبی که  داروی سفالوسپورینی سفتازیدیم به عالوه 

 داشته باشد. TBد تاثیر خوبی علیه تواندار تایید شده، میهای راه ادراری و داخل شکمی پیچیده و عارضهعفونت

کنند، شناسایی کرده و آنها را برای فعالیت  های باالی داخل ریوی ایجاد میهای کنونی را که غلظتباکتریالمحققان همه آنتی

تنهایی فعالیت باکتریوسیدالی از خود  هرچند نه سفتازیدیم و نه اویباکتام به  بالقوه علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس غربال کردند. 
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-logهای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آزمایشگاه بسیار باکتریوسیدال بودند، یا در  نشان ندادند، ترکیب این دو با هم علیه گونه

phase  بیوتیک  انسان. فعالیت باکتریوسیدالی این دو آنتی های گرفته شده ازرشد در محیط کشت یا داخل سلولی در مونوسیت

های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با مقاومت بسیار باال که با هم، از فعالیت پیرازینامید و ایزونیازید با هم، بیشتر بود و اغلب گونه

 از آفریقای جنوبی به دست آمدند، به این ترکیب حساسیت نشان دادند. 

های سفتازیدیم به عالوه اویباکتام را تزاید  که فارماکوکینتیک  hollow fiberاثرات باکتریوسیدالی با استفاده از مدل سیستم  

یابی  اویباکتام که جدا شدند، توانستند القا شده و توالی  های مقاوم به سفتازیدیم به عالوه شود. مایکوباکتریومدهد، دو برابر میمی

سیلین را به نام  های کد کننده پروتئین باند شونده به پنیهای مقاومت به طور اولیه ژنن داد که موتاسیونهای آنها نشاژن

ponA1 گیری دوباره دیواره سلولی مرتبط است.کند. این پروتئین با شکلدرگیر می 

مونوسیت زمینه  بیشتر در  توبرکلومطالعات  مایکوباکتریوم  با  انسان که  از  ترکیب  های گرفته شده  با  و  بودند  آلوده شده  زیس 

های خارج سلولی بیوتیک از غلظتهای داخل سلولی هر دو آنتیعالوه اویباکتام مواجهه داده شدند، نشان داد غلظتسفتازیدیم به

 آنها بیشتر است.

 توضیح و تفسیر 

عالوه اویباکتام، احتماال عامل دارویی جدیدی برای درمان بیماران مبتال به  دهند که ترکیب سفتازیدیم بهها نشان میاین یافته

TB دهد زمانی که  تر است، آنکه این کار نشان میآنچه مهم  خواهد بود. شایدBlac  یک ژن تنها که مایکوباکتریوم بتاالماکتاز را ،

های دیگر مهار کننده  لیت کند. به عبارت دیگر،ترکیبتواند علیه پاتوژن فعاکند، مهار شود، یک سفالوسپورین میرمز گذاری می

 الکتام ممکن است علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس اثر بخش باشد. -الکتاماز، بتا -بتا

 چند نکته کاربردی 

 دوز صحیح قطره استامینوفن

های  قطره   باشند یا بصورت سوسپانسیون ) مانند پاراکید( و یا  های استامینوفن موجود در بازار دارویی ایران به دو شکل می*قطره

باشد  قطره می  10سی از سوسپانسیون معادل  صورت دوبرابر وزن طفل در هر دوز با توجه به اینکه هر سیساده، لذا تجویز به

 شود.  منجر به تجاوز از ماکزیمم دوز روزانه و افزایش احتمال بروز عوارض دارویی می

 
کنیم، هر چند  ورد قطره پاراکید اگر بخواهیم دوز را بصورت قطره تجویز کنیم، در هر دوز به عدد وزن بیمار قطره تجویز میدر م

های تولید کننده و ثابت نبودن این عدد و احتمال اشتباهات بعدی  همانطور که در ابتدا توضیح دادیم با توجه به تنوع شرکت

 ، تمایل برای استفاده از واحد قطره نداریم . هااز همین تعداد قطره برای همه شرکتوالدین در تنظیم دوز و استفاده 

قطره است، فرمول دو برابر وزن   20لیترشان معادل  هایی که هر میلیتوانیم بگوییم برای شرکتهمچنین با همین تناسب باال می

 تواند درست باشد. می
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 پوزومالیآهن ل

 عوارض مکمل آهن  یبرا  یراه حل 

  یعارضه در همه مراحل زندگ   ن ی. ادهد یقرار م  ریرا تحت تاث  تیسوم جمع  ک یاست که حدود    یمشکل جهان   ک ی  یخونکم

در معرض    نیریاز سا  ش یهستند که ب  یو زنان باردار افراد  یباردار  نیسال، زنان در سن  ۵تا    0: کودکان فتدیممکن است اتفاق ب

بهداشت جهان آمار سازمان  براساس  موارد کم  یمین  یخطراند.  م  یخوناز  آهن  فقر  به  اصلباشدیمربوط  عوامل خطر   ی برا  ی. 

 کم آهن، از دست دادن خون و سوءجذب هستند. افتیفقر آهن، در یخونکم

(  IBDروده )  یالتهاب  یماریمزمن قلب، سرطان و ب  یی(، نارساCKD)  هیمزمن کل  یی همچون نارسا  ی مزمن  یهایماریب  عالوهبه

ارتباط  ی خونبا کم  زین اول  یاریاند. مکملفقر آهن در  م   یبرا  یاستراتژ   نیبا آهن  با عوارض  باشد،یدرمان فقر آهن   یهرچند 

و    یقیرآهن به دو فرم آهن تز  یهاهمراه است. مکمل  یکم و عدم تحمل گوارش  ذبدر بدن، ج  نییپا  یدسترس  ستی همچون ز

 از جمله قطره، شربت، کپسول و قرص دارند.  یاشکال مختلف زیآهن ن یهستند، که مکمل خوراک یآهن خوراک

جذب   ،یدسترس  ستیاست که ز  یدینسل جد  ،یدیپی فسفول  یغشا  کیشده در    دهیپوش  روفسفاتیپ   کیآهن فر  ، پوزومالیل  آهن 

ها هستند  انسان  یسلول  یمشابه غشا   یدیپیفسفول  یاهیدو ال   یساختار کرو  ک ی  ها وزومیدارد. لپ  یکمتر  یباال و عوارض گوارش

انتقال داروها به   ستمی. سدهندیها را به نقاط مختلف بدن انتقال م(، آن ونی که با محصور کردن داروها درونشان )انکپسوالس

 ش یآن را افزا  یو اثربخش  یمنیدارو را کاهش و ا  تیسم  هاپوزومیدارد. ل  یدر بهبود اثرات درمان  ینقش مهم  هاپوزوم یکمک ل

 . دهدیم

 
 پوزومال یآهن ل ی هاتیمز

فعال شدن، در روده جذب    ریغ   ای  بیمعده عبور کرده و بدون تخر  یدیاس  طیکه از مح  دهدیبه آهن اجازه م  یپوزومیل  محفظه

جذب بهتر شده و   افته،ی شی افزا یدسترس ستیانحالل، ز شی با افزا نیبنابرا دهد،یذرات را کاهش م زیسا ونی زاسیکرونیشود. م

و باعث    دهدیم  یداری به مولکول پا  پوزومالیآهن ل  یدیپی ل  هی. دو الرسدیحداقل م  هب  زین  یو عوارض جانب  ویداتیاکس  بیآس

از تماس   یتکنولوژ  نیعالوه ا. بهکندیبه جذب بهتر آهن کمک م  یجیآزاد شود. آزاد شدن تدر  یآن به آرام  اتیکه محتو  شودیم

 . دهدیم شیآن را افزا یریتحمل پذ لیدل نیکرده و به هم یریجلوگ یاآهن با موکوس روده میمستق

 ی و عدم تحمل گوارش  ینیاحساس سنگ  ک،یگاستریاپ  یهایبا آهن باعث حالت تهوع، استفراغ، ناراحت  یاریمکمل  یصورت کل  به

  ا ی دارد   ی کم یتر است و عوارض گوارشاشکال آهن قابل تحمل رینسبت به سا  پوزومالیبا آهن ل یاریمکمل  کهی. در حالشودیم

  نیفاقد ا  پوزومالی. خو.شبختانه آهن لدهدیاز افراد را آزار م  یاریآهن بس  یهامکمل  یزاصال بدون عارضه است. بعالوه طعم فل

 شده است.  دیی (تاFDA)   کا یآمر یتوسط سازمان غذا و دارو زین پوزومالیآهن ل یمنی. اشودیاست و بهتر تحمل م یطعم فلز

و کاهش عوارض   یدسترس  ستیجذب، ز  شیمنجر به افزا  پوزومالیبا آهن ل  یاری که مکمل  شودیعوامل باعث م   نیمجموعه ا

  ا ی  یخوراک  یاریکه به مکمل  یافراد  یبرا  یمناسب  نیگزیجا   پوزومالیآهن ل  یحاو  یهامکمل  لیدال  نیشود. به هم  یگوارش

 کرده است.  ل یتبد کنندیجذب نم یخوب بهکه آهن را  ی افراد ای دارند و  ازیآهن ن یقیتزر

 قابل استفاده است؟  ییهایمار ی در چه ب پوزومالیل آهن

   ییهایماریبه مکمل آهن دارند قابل استفاده است. در ادامه به ب  ازیکه ن  ی در همه افراد و در هر گروه سن  پوزومالیاز آهن ل  استفاده

 و عوارض نییجذب پا ل یدلافراد به نیآهن در ا یخوراک یهامکمل افتیاما در شوند یم یخونکه منجر به کم م یکنیاشاره م
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 کمک کننده باشد:  اریبس  تواندیم پوزومالیبا آهن ل  ینیگزیجا مارانیب نیباال، معموال با مشکل روبروست. در ا یگوارش 

 : هی مزمن کل یمار ی مرتبط با ب یخونکم

در رابطه با روش   یادیز  یها است. بحث   هیمزمن کل  یماریمبتال به ب   یزیالید  ریدر افراد غ   یخونکم  لیاز دال  یکیآهن    کمبود

کم و مصرف آسان است، اما جذب کم    نهیکه شامل هز  یآهن خوراک  د یفوا  رغم یافراد وجود دارد. عل  نیآهن در ا  زیمطلوب تجو

ممکن است    یقیآهن تزر  ی. از طرفباشد ی م  مارانیب  نیدر ا  یمصرف مکمل آهن خوراک  تاز معضال  ادیز  یو عوارض جانب  یگوارش

داده    شیرا افزا  هایاز باکتر  یناش   یهاعفونت  سکیر  ،آهن  یبه منابع باال  یشود، به علت دسترس  یکبد  بیدر آس  عیباعث تسر

در    یقیآهن تزر  یبرا  یمناسب  نیگزی جا  تواندیم  پوزومالیآهن ل  دهند یشود. مطالعات نشان م  یعروق   -یقلب  یهابیو باعث آس

ب به  مبتال  کل  یماریافراد  ا  هیمزمن  و  اثربخش  ترمنیباشد  نو  مقا   زیتر  د   سهیهست. در  آهن خوراک  گریبا  آهن    ز،ین  یاشکال 

 است. هیمزمن کل  یماریمبتال به ب یزیالیردیافرد غ  یبرا  یمناسب نیگزیجا پوزومالیل

   روده: ی التهاب ی ماریمبتال به ب افراد

 ماران یب  نی. در اشودیم  یزندگ   تیفیکه باعث افت ک  دهد یروده رخ م   یالتهاب  یهای ماریبه ب  انیاز مبتال  یاریدر بس  یخونکم

آهن به وجود    یافقر آهن به علت التهاب دستگاه گوارش، کاهش جذب آهن، از دست دادن اشتها و نبود برداشت روده یخونکم

در    شود، یجذب و تحمل نم  ی روده به خوب  یالتهاب  یماریشده در افراد مبتال به ب  زیتجو  ناز آه  یادی . متاسفانه بخش زدیآیم

 روده را به همراه دارد.  ومیتلیبه اپ  بیو آس ردیگیقرار م ن و یداسیدر روده تحت اکس جهینت

 یبرا  تواند یبا فروس سولفات شده و م  سهیدر مقا  نیبهتر سطح هموگلوب  شیباعث افزا  مارانیب  نیدر ا  پوزومالیاز آهن ل  استفاده

 باشد.  د یرا تحمل کنند مف یآهن خوراک توانندیکه نم  یکسان

 :یدرمان  ی میاز ش ی ناش یخونکم

بهتر،    ینیو پاسخ هموگلوب  شودیخون م  نیسطح هموگلوب  شتریب  شیباعث افزا  یقینسبت به آهن تزر  یخوراک  پوزومالیل  آهن

 ز یرا ن  ی زندگ  تیفیک  ،یکه عالوه بر کاهش خستگ  دهدیدارد و مطالعات نشان م  یکمتر  یباالتر و عوارض جانب  یتحمل گوارش

 . بخشدیارتقا م مارانیب نیدر ا

 :هایمار یب ریسا

باال   یمصرف دوزها  رغمیموثر است و عل زین یکبد روزیمبتال به س مارانیشده آهن در ب هیتخل ریدر بهبود ذخا پوزومالیل آهن

اند.  کرده یبررس کیاتری بار یبعد از جراح یقیآهن تزر یرا بجا پوزومالی.  محققان اثر آهن لشودیتحمل م یخوبهمچنان به

 هستند. یدی آهن داخل ور ازمند یآهن ن ی خوراک یهاعدم تحمل به مکمل  لیافراد به دل نیمواقع ا یدر بعض

مبتال به کمبود آهن بعد از   مارانیب یتیدر درمان حما  یقیآهن تزر یمناسب برا نیگزیجا کی   تواندیم یخوراک پوزومالیل آهن

 نی. همچنکندیکمک م  مارانیدر ب  یزندگ  تیفیدرمان و بهبود ک  یهانهیکاهش هزآهن به    نی باشد. مصرف ا  کیاتریبار  یجراح

هستند نسبت به آهن سولفات موثرتر    ی التهاب مزمن و مشکالت سوءجذب  یکه دارا  کیروتاسکل  مارانیدر ب  یخونجبران کم  یبرا

 . باشد یتر مو قابل تحمل

را به همراه   یعوارض جانب جاد یبدون ا یخونو بهبود کم شودیتحمل م  یآهن در سالمندان موثر است، به خوب نیا خوشبختانه

 . دهدیم  شیرا افزا یزندگ  تیفیک  تاینها جهیدارد. در نت

 کیستی ک ی سندرم تخمدان پل یبرا  یطب سنت راهکارهای
 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک یعلم ات یو عضو ه ی ران یا یمتخصص طب سنت  ینالدی تاج  هاله دکتر

 است. جیرا اریهستند بس یکه در سن بارور ی در زنان کیستیکپلی  تخمدان سندرم  *

 تواند داشته یکه م  یعوارض  لیشود به دلیم  ادیتخمدان  ی که در اصطالح عموم تحت نام تنبل کیستیکپلی تخمدان سندرم*

 برخوردار است. یاریبس تیباشد از اهم
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سطح   یشود در مواردیباعث م  نیوجود دارد و ا  نیمقاومت به انسول  کیستیکیاز زنان مبتال به سندرم تخمدان پل  یاربسی  در*

 . ابدی شیقندخون )گلوکز( افزا

پشت، شکم، بازوها، داخل    نه،یصورت، قفسه س  ی زائد بر رو  یوزن، رشد مو  ش یافزا  ، یقاعدگ  د یشد  یزینامنظم، خونر  ودپری*

از  یران، کم پشت شدن مو و مشکالت باردار نه،یپوست در گردن، بازوها، س رهیو ت میضخ یهاها، آکنه و پوست چرب، لکهران

 است. یماریب نیعالئم ا

 و درمان   ی ریشگیپ  راهکارهای

1 و قند و شکر ،    ینیریها مانند ش  دراتیمحدود کردن مصرف کربوه  ، ییغذا  میکه در گام اول اصالح رژ  زندگی  سبک  اصالح   ⃣

 شود. یرا شامل م یکنسرو یچرب و غذاها  یفست فود، غذاها

2   نیریمانند: بادام ش یخوراک یگوشت پرندگان کوچک، مغزها جات،یاز نخوداب، انواع خوراک سبز یی غذا مرژی در است بهتر ⃣

 موثر است. یماریدر کنترل و درمان ب اریو ورزش روزانه بس  یرو ادهیپ  نیاستفاده کرد همچن

3  است.  نظر پزشک در برطرف کردن عالئم کمک کننده ریز یقاعدگ  ریغ   امیدر ا انیروز درم کیشکم  رزی گرم  بادکش ⃣

4  موثر است. م یدر کاهش عال شنیبابونه و آو های نوش دم از استفاده ⃣

۵  سندرم است.  نیا یبرا یکمک یهاهم  از درمان سوزنی طب ⃣
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 تداخالت دارویی 

 بررسی تداخالت دارویی نسخ مختلف

 دکتر محمدرضا نیسیان 

 Cyclosporine/Orlistatسیکلوسپورین/ اورلیستات   

طور همزمان استفاده  اورلیستات و سیکلوسپورین بهساله که به علت چاقی و پیشگیری از رد پیوند کلیه از    ۵2خانمی است  بیمار  

 نماید. می

 نتیجه تداخل:

در مصرف همزمان ممکن است میزان جذب سیکلوسپورین تغییر پیدا کند لذا در صورت امکان از مصرف توامان جلوگیری شود،  

 اینصورت سطح خونی سیکلوسپورین مانیتور و دوز این دارو مجدد تنظیم گردد. در غیر 

 Oxcarbazepine/Valproic Acid  کاربازپین/ والپروئیک اسیداکس

 نماید. اسید بطور همزمان استفاده میکاربازپین و والپروئیکساله بوده که به علت تشنج مزمن از اکس  38بیمار خانمی 

 : نتیجه تداخل

کاربازپین( کاهش یابد لذا الزم است  های فعال این دارو )اکسمصرف همزمان دو داروی فوق ممکن است سطح متابولیتدر  

 بیمار تحت نظر باشد و در صورت لزوم و بروز عوارض، دوز هر دو دارو عوض شود. 

 Oxcarbazepine/Contraceptive  کاربازپین/ کنتراسپتیو اکس

 نماید. استفاده می LDکاربازپین و  ه به علت تشنج و برای پیشگیری از بارداری از داروهای اکسساله بوده ک 23بیمار خانمی 

 نتیجه تداخل:

شود در  را کاهش دهد و احتمال بارداری را زیاد کند، لذا توصیه می  LDتواندسطح خونی داروی  مصرف همزمان دو دارو می 

 ضدبارداری دیگر )مثل روش فیزیکی( تحت نظر پزشک استفاده شود. های کاربازپین از روشخالل درمان اکس

 Oxycodone/Hyosine کدون/هیوسیناکسی

 نماید. کدون و هیوسین استفاده میکسیساله که به علت درد شدید کمر و کلیه از داروهای ا 39بیمارمردی است 

 نتیجه تداخل:

شود با احتیاط مصرف شوند و بیمار مرتب  ایلئوس شود لذا توصیه میمصرف همزمان دو داروی فوق ممکن است باعث فلج  

   رگردد.مانیتو

 Pancreatin/Almg  آلومینیوم منیزیم/پانکراتین

 نماید. طور همزمان استفاده می به  AlMgاز داروهای پانکراتین و ساله بوده که بعلت مشکالت گوارشی 4۵بیمار خانمی است 

 نتیجه تداخل:

 اسیدهای حاوی آلومینیم و منیزیم ممکن است فعالیت پانکراتین را کاهش دهند لذا نباید با یکدیگر مصرف شوند. آنتی

 Hematinic/Pancreatin هماتینیک/ پانکراتین

استفاده علت مشکالت گوارشی از قرص پانکراتین  خونی شدید کپسول هماتینیک و بهعلت کمساله بوده که به  26بیمار خانمی  

 نماید. می

 نتیجه تداخل:
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 ساعت با هم مصرف    4شود لذا الزم است این دو دارو با فاصله حداقل  در مصرف همزمان پانکراتین موجب کاهش اثرات آهن می

 شوند.

 Pantoprazole/Sucralfate پنتوپرازول/سوکرالفیت

 نماید. توپرازول استفاده میعلت مشکالت گوارشی سوکرالفیت و پنساله بوده که به 30بیمار آقایی 

 نتیجه تداخل:

شود، لذا بهتر است دو دارو   سوکرالفیت در مصرف همزمان موجب تاخیر در جذب پنتوپرازول و کاهش زیست دستیابی آن می

 با فاصله یک ساعت از همدیگر استفاده شوند. 

 Pantoprazole/Warfarin پنتوپرازول/ وارفارین

 نماید. بیماری قلبی و ریفالکس معده از وارفارین و پنتوپرازول استفاده می علتساله که به ۵0بیمار آقایی است 

 نتیجه تداخل:

 INR و  PTافزایش یابد لذا در صورت ضرورت به مصرف همزمان ضمن بررسی مرتب    INRو    ptدر مصرف همزمان ممکن است  

   مراقب خونریزی در بیمار باشید.

 معرفی دارو 

Naproxen    ناپروکسن **

 گرم  یل یم 37۵گرم، یلیم  2۵0 قرص موجود: یی اشکال دارو 

 گرم  یلیم  ۵00 یابا پوشش روده قرص

 گرم  ی لیم 200ژل  سافت

 گرمی لیم ۵00 افیش

 اثر: سمی و مکان یی دسته دارو 

(II و   I ) ژناژیکلواکسیس میآنز ریاست که با مهار برگشت پذ  NSAIDs یدیاستروئ ریضد التهاب غ  یناپروکسن جزو داروها   

 ، ی مهار کموتاکس  نیشود. همچنیو ضد تب م   ی ضد درد  ،یها و به دنبال آن اثرات ضد التهاب نی کاهش ساخت پروستاگلند  باعث 

  مطرح  آن   یاحتمال  ی هاسمیدر مکان  ی التهاب  ی هانیتوکا یها و کاهش سالینوترو ف  ت یها، مهار تجمع و فعالتیلنفوس  ت یفعال  رییتغ

 است.

: 19-دیشواهد استفاده در کوو  

شد، اما ینم هیتوص یماریب نیا در  NSAID ی مصرف داروها ه،یو بر اساس مطالعات اول  19 -دیکوو یریگهمه یدر ابتدا    

   ی روزه و بستر  30  تهیمورتالشدن،    یبستر  NSAID  یدهند که مصرف داروهای چاپ شده، نشان م  که تاکنون  یدی مطالعات جد

تنها اثر   نه  NSAID  یداروها  نیو روت  یاز مطالعات نشان داده که مصرف قبل   ی کیدهد.    ینم  ش یافزا  را  ICUدر بخش    شدن

آنها را اثبات کرد. مطالعه    دیمفتوان اثر    ینم   یدهد، هرچند براساس شواهد فعل   ی نشان م  ید یندارد بلکه اثر متوسط مف  یمنف

 نشان داده است.  ماریب 2271در  یرا در کاهش بستر بوپروفنیناپروکسن و ا دیاثر مف یگرید

دادند. در حال  نسبت  RNA B ریرا به مهار تکث  و   A نوع   یناپروکسن بر انفلوآنزا یروسیاثر ضد ودر این مطالعه  نیهمچن  

 آن مشخص  جیدر حال انجام است که هنوز نتا  19  -دیاثرات ناپروکسن بر کوو  یبررس  یبرا  ینی بال  ییچند مطالعه کار آزما  حاضر،

 بوده اما  نوفنیاستام  یحیکشور، ضد درد و ضد تب ترج  19  - دیو درمان کوو  صیتشخ  یاست. براساس دستورالعمل کشور  نشده

شود. یم هیتوص یعروق -یعوارض کمتر قلب لیبه دل ناپروکسن  NSAID به ازیدر صورت ن    
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 مصرف: مقدار

      تا متوسط فیدرد خف ت،ینقرس حاد، بورس  د،یروماتوئ تیآرتر ت،یاستئو آرتر لوزان،یانک تیلیدارو دراسپوند نی: ا بزرگساالن 

است.  زیگرم دوبار در روز قابل تجوی لیم ۵00و  2۵0 یدوزهادر  (off label ) حاد گرنیحاد و م تی منوره، تاندون س یمانند د    

   .شده است هیگرم توصیلیم  1۵00-12۵0حداکثر دوز روزانه 

 گروه   نیاست. ا  یساعت در حال بررس  12گرم هر  یلیم  2۵0دوز    19  -دیکوو  یکه در فرانسه برا  ینیبال  ییمطالعه کارآزما  کی  در

 کنند. ی م افتیگرم روزانه دریلیم 30النسوپرانول  نیهمچن

گرم  یلیم     2۵0ناپروکسن    از،ی، در صورت ن  1399ماه    ورینسخه شهر  19  -دیو درمان کوو  صیتشخ   یدستورالعمل کشور  براساس

 شود.یم هیدو تا سه بار در روز توص

 تا متوسط: فی: درد و تب خفکودکان

از   دوز    ساعت  12هر    mg/kg/dose5-6کیلوگرم:    60کمتر  دوز  mg/dose  1000حداکثر   ،mg/kg/dose10   توصیه        نیز 

 شود.توصیه می mg1000دوبار در روز حداکثر دوز روزانه  mg2۵0-37۵کیلوگرم:  60بیشتر از  است.شده

 : ک ینت یفارماکوک

 دقیقه  60-  30: یشروع اثر ضد درد*

ساعت   12: کمتر از یاثر ضد درد طول*  

   %9۵ یستیز فراهمی  و  ٪ 100 بای: تقرخوراکی جذب* 

 ( .ابدیی م شیدر افراد مسن مقدار آزاد دارو افزا) %  99از  ش یب ینیپروتئ اتصال*

   یویو دفع کل ی : کبدسمیمتابول*

رسایی کلیوی متوسط  ان مبتال به نبزرگساالساعت، در  12- 17ساعت، در بزرگساالن سالم  8- 17عمر حذف: در کودکان *نیمه

 ساعت  1۵-21تا شدید 

- 3ساعت(؛ شیاف ) 12با معده پر ) ECساعت(؛ قرص  4-6با معده خالی )  ECقرص   ؛ساعت(  2-4*زمان پیک اثر: قرص ساده)

 ساعت(  2

 مصرف در افراد مسن:

 مهار یمصرف همزمان داروها نیاده است، بنابر% افراد مسن گزارش ش 60در  یعوارض گوارش رایز ابد،ی بهتر است دوز کاهش 

  شدن و توهم در   یعصب  ، یجیمانند گ  یعوارض عصب  ریو سا  (وزوز گوش)  یشود. عوارض گوشیم  هیپمپ پروتون توص  کننده

 شود. یم  دهیتر دنسبت به افراد جوان یکمتر یدوزها

 : یدر باردار مصرف

  لیبه دل زین یباردار لیدر اوا نیشود. همچن زیتجو  دینبا یباردار 30از هفته  ،یانیشر یبه بسته شدن زودرس مجرا باتوجه

 با   را موقتا کاهش دهند اما یممکن است بارور یدیاستروئریضدالتهاب غ  ی گردد. داروها زیتجو دینبا نیبه جن یاحتمال عوارض

 نزدیک زمان لقاح نیز نباید مصرف شود.گردد. همچنین قطع آن باروری برمی

 مصرف در شیر دهی :

ایمن آلترناتیوهای  زنان شیرده میبهتر است  ناپروکسن در شیر مادر،  با وجود ترشح  اما  انتخاب شوند  را تری  این دارو   توانند 

 د نباید مصرف شود. نی دارنپ حداکثر یک هفته مصرف کنند. در مادرانی که نوزادان آنان اختالل پالکتی یا تروموسیتو

 های کبدی:مصرف در بیماران مبتال به نارسایی

 شود.شرکت سازنده توصیه خاصی ندارد. اما دوز کمتر توصیه می

 : یویکل یهاییمبتال به نارسا مارانیمصرف در ب

مصرف     د ینبا  30 ml/min 30-۵9  کمتر از    نینیکرات  رانسیشود. در کلیبه کاهش دوز م  هیتوص ml/min کراتینین    رانسیکلدر      
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 شود.

 و نوجوانان: کودکان

قطع موقت دارو ،  30-60 ml/min/1.73m EGFR در     

مصرف  عدم:  EGFR< 30 

 .ارددر فراورده وجود د م یگرم سدیلیم  ۵0گرم یلیم ۵00هر  یبه عنوان جزء فعال، به ازا م یبه وجود ناپروکسن سد باتوجه

 
 عوارض: 

CHF و   MI و به ندرت   ون،یپرتانسی: ادم ، هیعروق ی قلب*   

 ، سردرد  یخواب آلودگ جه،ی: سرگ(   ٪9-3) یمرکز یعصب ستمیس*

 (%3(، راش پوستی، تعریق )کمتر از %3-9: خارش )ی*پوست

 یگوارش - یگوارش یزینفخ ، خون ر ، یپپس س یتهوع، سوزش سردل، اسهال، د بوست،یشکم درد، (: %1-10*گوارشی )

  یزیزمان خونر شیافزا ،یپورپورا، آنم ز،ی: همول یخون*

   یینای: اختالل بیچشم*

یی: وزوز گوش و اختالل شنوایگوش*  

   ینوریو پروتئ  یپرکالمیه ،یویکل  یینارسا ه،ی: اختالل عملکرد کلیویکل*

 پنه   س ی: دیتنفس*

 : یگزارش مورد ا یپس از ورود به بازار  عوارض

 ن یکامل ا ستیمشاهده ل یبرا )جانسون  ونیو است ک،ینکرات یوسیدیا تهیسیهپاتوتوکس ون،یپرتانسیها وادم،یآنژ ، یالکسیآناف

 (به منابع مراجعه شود. عوارض

 (برای مشاهده لیست کامل تداخالت دارویی به منابع مراجعه شود.) : ییدارو  تداخالت

:  (X ) منع مصرف   

-COX نازیو اوروک     2 یانتخاب  یداروها ک،یستمیو س ینیکتوروالک ب * 

D یداروها  ریسا واروکسابان،ی، ر(نکویج  ر،یس ل،یبابونه، زنجب نسنگ،یمثل ج) ضد پالکت  یی دارو اهانیگ(: ) دیشد اطیاحت*   

NSAID 

( یویتشنج و عوارض کل سکیر شیافزا)ها نولونیضد پالکت، فلوروک ی داروها ، یروغن ماه  یهامکمل:  (C    )اطیاحت* 

هادیکوزینوگلیو آم دیاس ی آنت یداروهاها، اوره لیسولفون  :)B( *تیاهم ی ب   

 :  ی صیتشخ  شاتیاثر بر آزما
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Porter- -۵ که از تست  یساعت قبل از تست آدرنال در صورت 72 د یکند. بایتداخل م یادرار HIAA ی هاناپروکسن با تست   

. شود(  ARR  Silber )نیآلدوسترون به رن شود قطع شود. ممکن است باعث مثبت کاذب شدن نسبت یاستفاده م  

 :اطیاحت

SLE یینارسا،  MI ، مبتال به آسم  مارانیدهند، در بیانجام م  یحرکت قیدق یکه کارها  یدر افراد ر،یاخ   با سابقه  مارانیدر ب   

 یویو کل یکبد

 منع مصرف:  موارد

در   گر،ی د یها NSAID ا ی  نیبه دنبال آسپر ک یآلرژ ی هاواکنش  ای  ریفراورده، سابقه آسم، که یاجزا ای به ناپروکسن  یآلرژ   

CABG) ه،یکل  دی شد ییو سربروواسکوالر، نارسا یفعال گوارش یزیرروده، خون فعال معده و زخم،  ) پس عروق کرونر یبا     

 . ( افیمنع مصرف فرم ش)مقعد  یزیناشناخته، خون ر  یکالمپریها ، یکنترل نشده قلب یی نارسا

 : هینکات قابل توص 

 .  میتوجه کن یستیرا با یهر عالمت زخم گوارش  نیتجربه کند، بنابرا یممکن است عوارض گوارش  ماریب*

  دیاس  ی آنتغذا و    ر، یتوان همراه با شیم   یکاهش عوارض گوارش  یاما برا  ابد یجذب با غذا ممکن است کاهش    زانیو م  سرعت*

 مصرف نمود.

  جانسون ونیسندرم است ،یی عوارض شنوا ،یآلرژ ،یعارضه کبد ، یپرکالمیها  ،یعروق   یعوارض قلب ،یویعوارض کل  یهانشانه*

 گزارش شود. یستیبا

 شود.  یو فشار خون بررس یگوارش ،ی قلب تیوضع د یبا یپرستار  یابیارز در  :یپرستار اقدامات

 گردد.   یبررس یادر ابتدا و به صورت دوره  یو گوش یعوارض کبد نیهمچن

. سنجش شود یینایب تیوضع  یستیمدت با  یمصرف طوالن در  

 .  دیقلب دارو را قطع کن یدر صورت جراح

 1399  -منبع: کمیته علمی انجمن فارماکولوژی پایه و بالینی ایران

 Varenicline  وارینیکلین**

 Champix نام تجاری:

 کولینآگونیست پارشیال رسپتور نیکوتینی استیل  درمانی:گروه دارویی 

  tab.0.5 mg-1mg: اشکال دارویی 

 : ترک سیگار موارد مصرف

 : این دارو اثرات نیکوتین را از طریق اتصال با تمایل باال و به صورت انتخابی در رسپتورهای آلفا  فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک 

 ساعت بوده و شروع  24باشد و نیمه عمر آن حدود  کند. دفع این دارو از طریق ادرار میکولین بلوک مینیکوتینی استیل  2بتا    4

 ساعت است.  24اثر آن حدود  

  mg/bidگرم و روزهای چهارم تا هفتم  میلی  ۵/0یک هفته اول طی روزهای اول تا سوم روزانه    و کودکان:مقدار مصرف بزرگساالن  

  12توان دوز دارو را به مدت  درصورت ترک سیگار و برای اطمینان بیشتر می  mg/bid  1  12  و در روز هشتم تا پایان هفته۵/0

 هفته دیگر نیز تمدید کرد. 

 اجزای تشکیل دهنده آن رحساسیت به دارو و سای: موارد منع مصرف 

 بیماران مبتال به اختالالت شدید کلیوی موارد احتیاط:

خوابی، سردرد، رویاهای غیرطبیعی، بیماری شبه آنفلوآنزا، راش جلدی، اختالالت مجاری تنفسی فوقانی،  بی  عوارض جانبی احتمالی:

اوری، تهوع، استفراغ، اختالالت آرترالژی، درد پشت، تشنگی، کاهش یا افزایش اشتها، پلیتنگی نفس، میالژی، کرامپ عضالنی،  
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، تغییر در حس چشایی، هایپرتانسیون، گرگرفتگی، ادم، درد قفسه )خونریزی از بینی(  قاعدگی، یبوست، درد شکم، اپیستاکسی

پذیری، خستگی، سرگیجه،  ضعف، لتارژی، تحریک  های شبانه،آلودگی، اختالالت خواب، اختالالت حسی، کابوسسینه، خواب

 افسردگی

 
میزان ورود دارو به شیر مشخص نیست لذا در صورت ضرورت   است.   Cدر این دوران جزو گروه    مصرف در دوران بارداری و شردهی: 

 با احتیاط زیاد مصرف شود. 

تواند موجب عوارضی همچون تهوع، استفراغ، دارو میهای حاوی نیکوتین همراه این  : مصرف بعضی از فرآوردهتداخالت دارویی

 شود.هاضمه و خستگی شود لذا مصرف توامان آنها توصیه نمیسرگیجه، سوء

 های مهم برای کادر پزشکی و بیماران:نکته

 در صورت بروز تهوع شدید و مزمن دوز دارو کاهش یابد. -1

 دارو بهتر است بعداز غذا و همراه آب زیاد مصرف شود. -2

خوابی شود که گذر است و در صورت ادامه با کاهش دوز دارو  دچار تهوع و بی  ممکن است در صورت مصرف این دارو، بیمار-3

 شود.کنترل می

 ایمنی و کارآیی این دارو در کودکان مشخص نیست. -4

 معرفی گیاه دارویی 

 (Artemisia vulgaris) پبرنجاس

 ف برنجاس :عربی نام

 Artemisia vulgaris L: .یعلم یها  نام

 Mother Wort  ،Mugwort: یسیانگل نام 

شود. برنجاسف  یشود. برنجاسب هم به آن اطالق میبرنجاسف خوانده م  یبرنجاسپ است که در عرب  یبه فارس  اه یگ  ن یا  یاصل  نام

است که به   یقو  یطعم تلخ و بو  یرسد. دارایمتر م  1.۵متر تا  یسانت  80است و ارتفاع آن به    یو علف  یکاسن  رهیاز ت  ی اهیگ

اراضجادهحالت خودرو و به حد وفور در کنار   ارتفاعات متوسط نواحو در دشت  ریبا  یها،  اروپا، آس  یها، تا  ا  ایمختلف   رانیو 

سبز    شکل، به رنگ  یاراست و استوانه   یامتر و ساقهیسانت  کی دراز به قطر    شهیراست با    یکاسن  رهیاز ت  پبرنجاس  اه یگ  . دیرویم

   ماتیو تقس  قیعم  ی هایدگ یبر  یآن دارا  یهادارد. برگ  دیبه سف   ل یو ما  فیظر  ی از تارها  دهیبه قرمز و پوش   ل یما  ی گاه  ،یانقره

پهنک آن سبز رنگ و   ییاست که سطح باال نیمشخصات آن ا از متر است.یل یم 6تا  3 یبه پهنا  زیبه نوک ت یو منته ی نامساو

کوچک و متعدد آن    یهاتولی. کاپ دینما یکمک موثر م  اهیگ  صیخود در تشخ  نیاست و ا  یاپنبه  دیبه سف  لیآن، ما  نیریسطح ز

 ی اپنبه  د یسف  یاز تارها  ده یبه قرمز، پوش  لیبه رنگ زرد ما   ییهاگردد، شامل گل یظاهر م  وریو شهر  ریت  ی هاکه در فاصله ماه 

 ماده هستند. ،یکنار یهاگل ولی  ماده  –ها عموما نر تولیکاپ  یان یم  یهااست. گل

را معموال قبل    اه یگ نیا  یها راس است. برگ   هیمسطح در ناح  ی برجستگ  ک یبه    ی شکل، صاف و منته  یااش فندقه، استوانهوهیم

و به دقت خشک    دهیچ  زیی آن را در پا  زوم یو ر  شهیر  ی و مرداد ول  ریت  یهااز گل دادن و سرشاخه گلدار آن را در فاصله ماه
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تلخ    یباشد که همگ یم  اهیگ  یهاقسمت  یگلدار و تمام  یهابرگ، سرشاخه  شه،ی، ر  پس. قسمت مورد استفاده برنجاندینمایم

 صورت تازه و خشک مورد استفاده است.باشند و به یم

 
 پ برنجاس یی ایمیش بات یترک

ها و  تانن  ون،یتو  نئول،یمرکب از س  ی درصد اسانس  0.20  ن،ینولیقند، ا  ن،یرز  الژ،یموس  یدارا  اه یگ  نیگلدار و برگ ا  سرشاخه

 تلخ است.  یهارهیش

 پ برنجاس  عتی و طب   یدرمان  خواص

شود. به  یاستفاده م پاز برنجاس یگذار لهیو به خصوص در فت یگرم و خشک است. در طب سوزن یلیخ پبرنجاس اهیگ عتیطب

  انیجر  کیتحر  یبه دست آمده از آن برا  یسوزانند و از گرمایبدن م  یبر رو  یصورت که آن را در مواقع خاص طب سوزن  نیا

 کنند. یحس کردن موضع استفاده م یب  ای یماریدرمان ب یو برا تیاز حساس یر یگردش خون، به منظور جلوگ

  شیکه ب  یشود. کسان یزنانه استفاده م  یهایناراحت  ،یخوابی ب   ،یعصب  یهای درمان ناراحت  یمعده و ضد تشنج است و برا  یمقو

و دود    یدماغ   یهاو نزله  یدرمان سرماخوردگ  یبرا  پبرنجاس  اه یاستفاده کنند. بخور گ  پکنند از دم کرده برنجاسیاز حد عرق م 

که در موارد   یو درمان حاالت اضطراب  جهیرفع سرگ  ،یقاعدگ   یدر برقرار  اهیگ  نیا  یهااوردهدرمان آسم موثر است. فر  یآن برا

 کند. ی ظاهر م دیرفع سوء هاضمه، اثرات مف نیو عرق سرد همراه است و همچن یحالیو با ب  دی آیم ش یپ  جانیه کیبروز 

  میقد  یکند. اطبایظاهر م  دیاثر مف  ،ی و ضعف عموم  یبر دستگاه هضم دارد و در کم خون  یاثر مقو  اه یگ  نیا  شهیکرده ر  دم

 دانستند. یم دیمف یستریصرع و ه ، یعصب یها، داء الرقص، دردهامانند استفراغ ی را در رفع اختالالت منشا عصب پبرنجاس

  یزوال عقل   تایو نها   یقابل مهار؛ شکلک در آوردن، ابهامات تکلم  ریو غ   بیاست که با حرکات عج  یارث  یماریب  کی)داء الرقص  

نوع   کی  هیرسد شبیبه نظر م  یگرفته شده است که گاه  مارانیب  نیگام برداشتن ا  وهیشود. عبارت داء الرقص از شیمشخص م

 ن یا یبرا  یدارد. درمان قطع یسابقه خانوادگ یمار یهمواره بکند و  یبروز م یانسالیممعموال در  میاست. شروع عال بیرقص عج

جهاز هاضمه و ضدانگل    کننده  ی کننده و ضدعفوننرم  د، یآیبه دست م پ  برنجاس  یهاکه از سرشاخه  یاسانس.  وجود ندارد(  یماریب

و   نیاز چ پاستفاده کرد. کرم و صابون برنجاس پاز برنجاس ی کرم  هیتوان از تهیم ده ی زا و صدمه دیآلرژ یهاپوست یاست. برا

 کند. یم یریچروک پوست جلوگ

 برنجاسپ و کرونا **

ساله این گیاه به نام برنجاسف یا  ه نوع یکلها و از آن جمهای آزمایشگاهی بر روی تاثیر گیاهان دسته درمنه نخستین پژوهش

اند که از این  ها نشان دادهاست. این پژوهش به آرتمیسیا آنووا یا گندواش شهرت دارد، نتایج جالبی به همراه داشته  هبرنجاسپ ک

 های ویروسی بهره گرفت. توان در تخفیف عوارض برخاسته از ابتال به بیماریگیاه می
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های ویروسی و از جمله برای درمان بیماریسال است که از گندواش برای درمان    20پزشکان و داروسازان دست کم بیش از  

 کنند ماالریا استفاده می

اکنون یک گروه از پژوهشگران انستیتوماکس پالنک در پوتسدام آلمان، اقدام به بررسی تاثیرات احتمالی برنجاسپ برروی بیماری 

 اند. کرده  19-کووید

ای را شروع کرده دامنه تاثیراین گیاه برروی ویروس کرونا پروژههای خود برروی  پژوهشگران این انستیتو برای پیشبرد آزمایش

اند. افزون بر پژوهشگران انستیتو یاد شده، ویروس شناسان دانشگاه  و در همین ارتباط اقدام به کشت این گیاه در آمریکا نموده

 آزاد برلین نیز در این پروژه تحقیقاتی مشارکت دارند. 

 العاده گیاهی با تاثیراتی فوق

های گوناگون تحقیق ها برروی تاثیرات برنجاسپ برروی بیماریمسئول پروژه تحقیقاتی یاد شده، گفته است که سالپترزبرگر،

 است.های ویروسی نمودهویژه اقدام به بررسی تاثیرات این گیاه برروی درمان بیماریکرده و به

  19-بیماری کوویدیاهان نوع درمنه و از جمله گندواش را برروی  در چارچوب این پروژه، پژوهشگران برآنند تا تاثیر احتمالی گ

 بررسی کنند. 

ای از افشره این گیاه با اتانول مطلق یا آب مقطر، تاثیری مثبت بر مقابله سیستم ایمنی بدن  بنابراظهارات این پژوهشگران، آمیزه

 دهد. ها از خود نشان میبا ویروس

 افزاید. گیاه با اتانول مطلق، بر میزان تاثیرگذاری ضدویروسی این گیاه می حتی افزودن قهوه بر ترکیب افشره این

خبر داده بود. این دارو که ترکیبی    19-آور برای درمان بیماری کووید، ماداگاسکار از تاثیر دارویی معجزه2021در اواخر آوریل  

در حالی است که هنوز از منظر علمی تاثیر این دارو بر  گیاهی دارد، در شماری از کشورهای آفریقایی نیز توزیع شده است. این 

 است. ویروس کرونا ثابت نشده

هایی از اند تا به نمونهای کردههای گذشته تالش گستردهپالنک نیز ظرف هفتهاست که پژوهشگران انستیتوماکسپترزبرگر گفته

 دست یابند.   توزیع شده، "ارگانیکز-کووید"این دارو در ماداگاسکار که با عنوان 

است که هنوز دالیل بهداشت جهانی نیز اعالم کرده  است. سازمانای نداشتهها تاکنون نتیجهاست که این تالشاین در حالی

 ای درباره تاثیر این ترکیب گیاهی برروی ویروس کرونا موجود نیست.پزشکی قانع کننده

ادامه دارد. مکزیک نیز برای   19-کووید  یاهان درمنه در درمان بیماریتحقیقات اما کماکان برروی تاثیر برنجاسپ و دیگر انواع گ

 تحقیق آزمایشگاهی پیرامون تاثیرات این داروی گیاهی ابراز تمایل و آمادگی کرده است. 
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 زنگ تفریح 
   دی رویتاالب م  ای رودخانه  ا یست خود رو ، و در کنار برکه  ی اهی، گ ین

و   کنندی رها م زاریروز خاص ، بعد از اذان مغرب ، آتش را در انبوه ن کیمکانها ، مثل منطقه شاهرود و دامغان ، در  یبرخ در

   ابدییسوختن تا سحر ادامه م نیسوزانند ، و ایم

 .برپاست  یی، و تا سحر غوغا  رسدیو پر از اسرار بگوش م بیعج  یی، صداها زار یدل شب ، بهنگام سوختن ن در

 .   روندیسوخته م زاریدم صبح و قبل از طلوع آفتاب ، به ن دما  

 اند ها نسوختهی از ن یبعض

 اند . پخته شده  یبقول ای در آتش سرخ شده  و

هفت بند و کمتر از  یها که دارایاز ن ی. برخ شودیآغاز م  یآنها ، جدا ساز نیو از ب کنندیم  یسرخ شده را جمع آور یهاین

 لبک و دوسازه ، قشمه و ...   ی بدرد فلوت و ن ی.  برخ خورندیم لیاص ی متر هستند به درد ساز ن کی

   .کنند انی، اسرار سوختن را ب شوندیکه نواخته م یزمان د ی، با  شوندیها که ساز میکه آن دسته از ن نجاستیموضوع ا اما

 

 سقراط و مردم 

 .*  گفتیخوشامد م هابهیو به غر نشستیدروازه شهر آتن م یاوقات جلو شتری*سقراط ب

   :  و نزد او رفت و گفت دیاز راه رس یابه یغر ی*روز

 دارد ؟*  ی چگونه مردم نجایدر شهر شما ساکن شوم . ا  مهخوای*من م

 .*  کنند یم  یزندگ ییهادر زادگاهت چه جور آدم  :دی*سقراط پرس

   :گفت بهی*مرد غر

 ام .* خاطر است که آنجا را ترک کرده نی. به هم کنند یم ی و دزد زنند ی، حقه مند یگوی. دروغ م ستندین ی*مردم چندان خوب

   :*سقراط خردمند در جوابش گفت

 .*  دادمیادامه م میتو بودم به جستجو یاند . اگر جاهم همانگونه نجای*مردم ا

 آمد و درباره مردم آن شهر سوال کرد .*به سراغ سقراط   یگرید بهی*چندساعت بعد غر
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   :دی*سقراط دوباره پرس

 هستند ؟*  یی هاشهر خودت چه جور آدم یها*آدم

   : پاسخ داد بهی*غر

 ترک وطن کردم .*  نمیرا بب ایدن هیبق خواستمیو راستگو و پرکارند . چون م کنندیاند ، به هم کمک مالعاده*فوق 

   : پاسخ داد شمندی*سقراط اند

 ؟* یشویاست . چرا وارد شهر نم نطوریهم هم نجای*ا

 ؟!* یکنیاست که تصورش را م ییشهر همان جا  نی*مطمئن باش ا

 یچرا به آن گفت دیبود با تعجب پرس دهیسقراط را شن  یها شنهادیو پ  یی گر بود و راهنماکه هر دو مالقات را نظاره ی*شخص

 ؟* یخوب است و خوش آمد گفت یگفت ن یو برو بگرد و جستجوکن و به ا ستیخوب ن

   : *پاسخ داد

 مان وجود دارد .*که در درون مینیب ی را م ییزهایچ گرانی و در د میکه هست مینیبیرا آنگونه م  ای*ما دن

نخواهد  یزیچ ییکویاط است جز نکه با آنها در ارتب یی هاکه مثبت و مهربان باشد ، هر کجا برود در اطرافش و در آدم ی*انسان

 را تجربه نخواهد کرد .*  یزیچ رامونشیپ  طیو نقصان در مح یبه هر کجا برود جز زشت زیباف نیو منف ش یو انسان کج اند دید

 رنگ است. نیآسمان هم  میهرکجا برو م ینکن رییتغ ی*وقت

 
 یک پند

 !تیّوص کی  دم یشا کنم؛یم حتینص کیبهت 

 ست؟« ی چ »آن

 مکن! یشمار مکن! حاال هم لحظه یروزشمار یادر مهلکه افتاده یکنیاگر فکر م  یمکن! حتّ ی»روزشمار 

 تمام نشود.   تواندینم شب

 شب آن است که برود رو به صبح.  عتیطب

 بماند. مجبور است بگذرد.   جاکی تواندینم

   ؛ یکنیم ترنیو سنگ نیا سنگها رخودت گذر لحظه ، یها کنگذر لحظه  ریتو ذهنت را اس  یاما وقت 

 شب هم راه خودش را برود.« بگذار

 ی آباد دولت محمود



 های دارویی نشریه مراقبت                                                                                                            1400 مرداد ماه 141دهم شماره دوازسال 

 

 
38 

 

 
 فلمینگ

 نام داشت.  نگیبود و فلم  یاسکاتلند ریکشاورز فق

  لشی وسا د،یدرخواست کمک را شن یصدا ی کیدر آن نزد یکه به دنبال امرار معاش خانواده اش بود، از باتالق  ی روز، در حال کی

 ... دیانداخت و به سمت باتالق دو  نیزم یرا بر رو

 کرد تا خودش را آزاد کند. ی زد و تالش م ی م اد یوحشت زده که تا کمر در باتالق فرو رفته بود، فر یپسر

 دهد... یو وحشتناک نجات م  یج یتدر ی او را از مرگ نگیفلم فارمر

 . دیرس نگیمجلل به منزل محقر فارمر فلم یاروز بعد، کالسکه 

 نجاتش داده بود.  نگیکرد که فارمر فلم ی معرف یزاده خود را به عنوان پدر پسراشراف مرد

 . "یپسرم را نجات داد یخواهم جبران کنم شما زندگ  یم  "زاده گفت:  اشراف

 . "رمیبگ ی که انجام داده ام پول  یکار یتوانم برایمن نم  "جواب داد:  یاسکاتلند کشاورز

 لحظه پسر کشاورز وارد کلبه شد.  نیهم در

 "پسر شماست؟  ": دیزاده پرس اشراف

 "بله"با افتخار جواب داد: کشاورز

خواهد شد   لیتبد یپدرش باشد، به مرد هیکند. اگر شب لیاو را همراه خودم ببرم تا تحص دی . اجازه بدهمیکن ی هم معامله م  با

 کرد...  یو افتخار خواهکه تو به ا

طور ادامه داد تا در سراسر جهان به    ن یشد و هم  لیدر لندن فارغ التحص  یسنت مار  یاز دانشکده پزشک  نگیفارمر فلم  پسر

 مشهور شد...  نیلیسیکاشف پن نگیعنوان سر الکساندر فلم

 مبتال شد.  هیالر ها بعد، پسر اشراف زاده به ذاتسال

 ! نیلیسینجاتش داد؟  پن یز یچ چه
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