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از اینکه به توضیح مباحث پیرامون اختلالات روانپزشکی و انواع دارو ها و عوارش و... بپردازیم ، بهتر است برخی موارد و نکات پایه  پیش

 مهم را یاد آور شویم .ای و 

ول بر ماده در درجه ا نیکند. ا یعمل م یرسان و هورمون عصب امیپ کیدر بدن است که به عنوان  یعیطب ییایمیماده ش کی نیدوپام

 نیگذارد. ا یم ری( مغز تاثکندیرپاداش( م یحس سرخوش جادیدر مغز که در فرد ا یاحسااساات و مرکز پاداش رمراکز ،یکنترل حرکت

بر اسااا   نیدوپام یها رندهیشااوند. انواع گ یم افتیکند که در سااراساار مغز و بدن  یرا فعال م D5تا  D1 ن،یدوپام رندهیگ ۵ماده 

 شوند. یم یمانند طبقه بند D2 رندهیخانواده گ ایمانند و  D1 رندهیگ یبه خانواده ها یو عملکرد ییدارو ،یکیخواص مورفولوژ

 نیدوپام یها رندهیانواع گ

 

 D1 

ت. اس یمرکز یعصب ستمیدر س نیدوپام رندهیگ نیمانند است و فراوان تر D1 رندهی( عضو خانواده گDrd1  ر ای D1 نیدوپام رندهیگ

 افتی یعروق یلبق ستمیو س یاحساس یعصب سامانه ای کیمبیل ستمیمغز، جسم مخطط و س یقشر خاکستر ایدر کورتکس  رندهیگ نیا

 یکند و در پاسخ ها یم میشود، رشد و تکامل نورون ها در مغز را تنظ یمتصل م D1 یها رندهیبه گ نیکه دوپام یشاود. هناام یم

 کند. یم لیرا تعد D2 نیدوپام رندهیگ یها تیفعال نیهمچن نینوع دوپام نیکند. ا یم فایا ینقش مهم یرفتار

 D2 

مختلف در مغز و با  یتوان در مکان ها یرا م رندهیگ نیمانند اساات. ا D2 رندهی( عضااو خانواده گ Drd2 ر ای D2 نیدوپام رندهیگ

اساات. با  یریادگیو  یگروه از ساااختارها و توابد در کنترل حرکت کیشااامل  هیپا سیکرد. گانال دایپ هیپا سیغلظت در گانال نیبالاتر

و  وکلونو یم یسااتونید یاختلال حرکت جادیدر ا D2 رندهیجهش در گ ،یوتکنولوژیاطلاعات ب یتوجه به نظر متخصااصااان مرکز مل

اثرات سوء  تی، بر تقو D1 رندهیهمراه با گ نیدوپام ،یکیولوژیزیف ینیمقاله منتشر شده در مجله بازب کینقش دارد. طبق  یزوفرنیاسک

 مصرف مواد موثر است.

 D3 

 جایکال ریبه نام جزا کیمبیل ستمیحداکثر در دو منطقه س( است که  Drd3 ر ای D3 رندهیمانند، گ D2 رندهیخانواده گ یاز اعضا یکی

لذت بخش و انواع مختلف احساااسات مانند خنده و  یها تیفعال راتیتاث تیدو منطقه در تقو نیشاود. ا یم افتیو هساته آکومبانس 

 یبه لرزش اساس تیحساس شیبه افزا رندهیگ نیجهش در ا ،یوتکنولوژیاطلاعات ب ینظر پزشکان مرکز مل بهنقش دارند. با توجه  ادیاعت

 باشد مرتبط است. یم ینوع اختلال حرکت کی، که 9 یارث

 D4 

 یزوفرنیدرمان اسک یاست که برا ییهدف داروها رندهیگ نی( است. اDrd4ر ای D4 رندهی، گD2 رندهیخانواده گ یاز اعضا ارید یکی

 یآن ها شناخته شده است، مورد استفاده قرار م جادیعلت ا کیبه عنوان  نیدوپام میکه عدم تنظ ییها یماریب نساون،یپارک یماریو ب

 یاست. با توجه به نظر متخصصان مرکز مل لیدخ یحرکت یو هماهنا یدر رفتار اکتشاف رندهیگ نی. نشاان داده شاده اسات که اردیگ

 .خودکار مرتبط است یعصب ستمید سو نقص عملکر یفعال شیبه اختلال کمبود توجه و ب Drd4جهش در  ،یوتکنولوژیاطلاعات ب
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 D5 

مغز قرار دارند.  کیمبیل ستمیها عمدتا در س رندهیگ نیمانند است. ا D1 رندهیعضو خانواده گ نی( دومDrd5  ر ای D5 نیدوپام رندهیگ

ر عملکرد د یمنطقه نقش مهم نیاست. ا ادالیو آم پوکامپیمانند ه ییساختارها یمنطقه در مغزا ست که حاو کی کیمبیل ساتمیسا

 ،یناورف ستیاطلاعات ز یدارد. با توجه به نظر پزشاکان مرکز مل ییایرفتار، حافظه بلند مدت و بو واحسااساات  لیمختلف از قب یها

که آنها راحت تر به انتقال دهنده  یمعن نیدارد، به ا نینساابت به دوپام یشااتریب یبیترک لیم D1 یها رندهینساابت به گ D5 رندهیگ

 شوند. یمتصل م نیامدوپ یعصب یها

 

 های ضد جنون :دارو 

 میتقس کیپیآت اینسل دوم و  کیپیت اینسل اول  یگروه داروها دوبه  ( Antipsychoticیا  آنتی سایکوتیک ر ضد جنون یداروها

 .شوندیم

 یاصل سمیمکان HT2-5 رندهیکه بلوک گ یدر حال شود،یم جادیا  D2 رندهیبلوک گ قینسل اول از طر یاثر ضد جنون داروها

 نسل دوم است. یداروها

 

 نسل اول یهاضد جنون

 نسل اول عبارتند از: یمیضد جنون قد یداروها

 هانیازیفنوت 

 دولیهالوپر 

 Thiozanthenes  مانندThiotixene 

 عبارتند از: هانیازیاز فنوت یبرخ

 نیکلرپروماز 

 نیدازیوریت 

 نیفلوپراز یتر 

 نیفلوفناز 

 نیپرفناز 

 نیبا مصاارف ا (  extrapyramidal sideر دالیرامیو عوارض اکسااتراپ کنندیعمل م D2 رندهیبلوک گ قیداروها از طر نیا

 وجب بدترم یموثرند ول ونیتاسیافکار آشفته و آژ ان،یمانند توهم، هذ یزوفرنیمثبت اسک میعلاداروها در درمان  نیاست. ا دیداروها شا
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 نیو همچن یکاتاتون،  ( flat affect بودن عاطفه ر ی، سطح (  anhedoniaفقدان لذت ر ،یریمانند گوشاه گ یمنف میشادن علا

 .شوندیم یموجب اختلالات شناخت

حاد  یهاخط اول در درمان دوره ، ویاثرات سدات لیاما به دل ،هستند کیکوتیاختلالات سا ریو سا یزوفرنیداروها خط دوم درمان اسک نیا

 .شوندیمحسوب م کوزیسا

ایجاد می کنند ، اصطلاحاً دارو های سداتیو نامیده  آوردارو هایی که حالت آرامش بخش و رخوت  چیست ؟ (  sedative) سداتیو

 و این عمل را سِدِیت کردن می گویند . می شوند

داروها  نیاثر ا یفرم طولان یعضلان قیاز تزر توانیضاد جنون ندارند، م یداروها یمصارف خوراک یبرا یخوب رشیکه پذ یمارانیب در

موارد حدود نصااف  نیدر ا ازیدوز مورد ن ؛اسااتفاده کرد Fluphenazine decanoateو  Haloperidol decanoateمانند 

 است. یدوز خوراک

 است. ینیآلفا و موسکار یهارندهیاز بلوک گ یعوارض ناش یو برخ D2 رندهیاز بلوک گ ینسل اول ناش یهاعوارض ضد جنون یبرخ

 عبارتند از: D۲از بلوک  یعوارض ناش

 ینمیپرپرولاکتیه .9

 دالیرامیاکستراپ عوارض .2

 ترعیشا نیو فلوفناز دولیمانند هالوپر high potent یهاهنگام مصرف ضد جنون دالیرامیعوارض اکستراپ

 : هستند و عبارتند از

 حاد یستونید .9

 سمینسونیپارک .2

 (Akathisiaر ایژیآکات .9

 

  :(   Acute dystonia) حاد یستونید

 کیخاص است و در واقد  یبدن یهاتیبروز وضع ایاز عضلات  یدر گروه ایعضله  کیدر  یمکرر و طولان یرارادیانقباض غ یبه معنا

 . شودیمحسوب م یعصب –یاختلال حرکت
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 .ندیگویم یستونیبه آن د ندیدرآ یعیرطبیغ تیثابت بمانند و به صورت وضع یاکه حرکات و دامنه حرکات به اندازه یهناام

در  ی. علل مختلفشوندیکننده مناتوان یتیو اختلالات وضع یعیرطبیاغلب باعث بروز حرکات غ هایستونیمهم آن است که د ارینکته بس

((، یمنیا ستمیآنها،ررس جادکنندهیناشناخته دارند اما سر دسته علل ا یهاعلت هایستونیاز د ینقش دارند، هنوز هم برخ یستونید جادیا

از حاد  شیبا شیو افازا یماانیبروز ضربات زا مان،یزا نیح ژنیاکس دنیداروها، کم رس یعوارض برخ ها،تیمصدوم ها،تعفون یبعض

 یداخلا یهاایمااریب لیماوارد امکاان دارد مساا ینام برد. در برخا توانیرا م یرخواریو ش یهناام دوران نوزاد نیروب یلیمعمول ب

 یساتونیکه در حال حاضر باه عناوان د یستونیاز د یشکلدر  دینقش داشته باشند. شا یستونیانواع د جادیهم در ا یموضع یاجمجمه

 شود. دهیپررنگ تر د یو توارث یکیمسئله ژنت یرد پا شود،یشناخته م یو منتشر و عموم دیشا

 است. نیدیپر یبو  نیبنزوتروپمانند  یقیتزر کینرژیکول یآنت یعارضه، مصرف داروها نیا یدرمان انتخاب 

 

 :(    PDیا  Parkinson’s Disease)   سمینسونیپارک

 رود! یمخرب اعصاب به شمار م یماریب نیمعمول تر مریپس از آلزا یماریب نیا

 ییتوانا جیاساات که فرد مبتلا به آن به تدر کینورولوژ یها یماریاز انواع ب یکی نسااونیپارک یماریتوان گفت ب یبه طور مختصاار م 

 یبر شدت علائم آن افزوده م یشتریبا سرعت ب بمناس یخود را از دست داده و در صورت عدم انتخاب راهکار درمان یو روح یجسام

 شود.

 شود. یعملکرد فرد م یجیاست و منجر به کاهش تدر شروندهیپ نسونیپارک یماریب ریس

 یآنت یدارو کیاز  توانیصورت م نیا ریدر غ م،یدهیتحت کنترل است، دوز دارو را کاهش م ماریب کیکوتیسا میکه علا یدر صورت 

 شیرا افزا ویتارد ینزیسکیخطر بروز د ینیموسکار یآنت یمدت دارو یبه طور همزمان اساتفاده کرد، البته مصارف طولان ینیموساکار

 .دهدیم

 است. شتری( بdepotاثر ر یطولان یقیتزر یهادر مصرف ضد جنون دالیرامیبروز عوارض اکستراپ احتمال

 

 : (NMS) میبدخ کینورولپت سندرم

 دایتظاهر پ CPK شیو افزا توزیلکوس ،یقرار یب سم،یموت ،ینزیعدم ثبات فشار خون، آک ق،یعضلات، تب، تعر یتیدیژیسندرم با ر نیا 

 تیتقو یداروها زیو خنک کردن بدن، تجو یدیور عاتیما زیمانند تجو یتیضد جنون، درمان حما ی. درمان آن شامل قطد داروکندیم

 ( است.یدانترولن رشل کننده عضلان زیو تجو نیپتیمانند بروموکر نیکننده دوپام

 : (   Dyskinesia)  ویتارد ینزیک سید

پس از مصاارف  کند،یم دایدر صااورت و دهان مانند حرکات ملو و ملوت تظاهر پ ژهیبه و یعارضااه که به صااورت حرکات تکرار نیا

قطد شود و در  یمیضاد جنون قد یدارو دیعارضاه با نی. به محض کشاف اشاودیم جادیا یمیضاد جنون قد یمدت داروها یطولان
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به ادامه درمان ضااد جنون از  ازی. در صااورت نشااودیاسااتفاده م نیرزرپ ای نیاز قطد دارو، از تترابناز پس میعلا یصااورت عدم بهبود

 .شودیمنظور استفاده م نیا یبرا نیکلوزاپ

 

 ینیآلفا و موسکار یهارندهیاز بلوک گ یناش کیاتونومعوارض 

 .شودیم retrograde ejaculationو  کیارتواستات ونیپوتانسیآلفا موجب ه رندهیگ بلوک

ه گلوکوم و حمل دید یتار ،یاحتبا  ادرار بوست،یدهان،  یمانند خشک ینیموسکار یموجب عوارض آنت ینیموسکار یهارندهیگ بلوک

 .شودیبسته م هیزاو

 نیدازیوریو ت نیمانند کلرپروماز low potentضد جنون  یدر مصرف داروها ینیآلفا و موسکار یهارندهیاز بلوک گ یناش عوارض

 است. یترکم وعیش یدارا نیو فلوفناز دولیمانند هالوپر high potent یو در مصرف داروها تردیشا

گرم کم خطرتر  یلیم 2۵شروع با دوز  نیفشار خون شود، بنابرا دیممکن است موجب افت شد نیگرم کلرپروماز یلیم ۵۵از  شیب دوز

 است.

 : آمده است ریضد جنون در ز یعوارض داروها ریسا

 : ینوپاتیرت

 . ندیگو شودی( چشم منیررت هیبه شبک بیکه موجب آس ی( به اختلالاتretinopathyر ینوپاتیرت ای یرنجورهیشبک

 یتا کور دید یموجب تار توانندیبسته به شدت م هاینوپاتیلذا رت باشدیها به مغز مچشم و انتقال داده ریتصاو لیمحل تشاک هیشابک

نوزادان  یوررنجهیاز فشااارخون بالا و شاابک یناشاا یرنجورهی، شاابک یابتید یرنجورهی: شاابک ازمعروف عبارتند  یهاینوپاتیشااوند. رت

 زودر .

 .شودیم دهید نیدازیوریعارضه در مصرف ت نیا 

 

Sedation   میملا یهوشیب ای یبخشآرامیا : 

 .شودیم دهید نیو فلوفناز دولیو کمتر از همه با هالوپر نیدازیوریو ت نیاز همه با با کلروپروماز شیعارضه ب نیا 

 

 : در قلب یتیهدا اختلالات

ن ضد جنو یداروها ریتر از سادارو خطرناک نیبا ا تیمسموم لیدل نیو به هم شودیم دهید نیدازیوریتاز همه با  شیعارضه ب نیا 

 است.
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 : کیکلستات تیهپات

 .شودیم دهید نیکلرپروماز ژهیبه و هانیازیعارضه با مصرف فنوت نیا 

 : یا آب مروارید کاتاراکت

 .شودیم دهید نیو کلرپروماز دولیمدت هالوپر یعارضه در مصرف طولان نیا 

 : به نور تیحساس

 است. دیشا نیکلرپروماز ژهیبه و هانیازیعارضه با مصرف فنوت نیا 

 

 نسل دوم یهاضد جنون

 دارند. D2 رندهیگ یرو یو اثر کم کنندیاثر م HT2-5  ژهیبه و نیسروتون رندهیبلوک گ قیداروها از طر نیا

 ندارد. D2 رندهیگ یرو یاثر ویه نی. کلوزاپکندیبلوک م زیرا ن D4 رندهیگ HT2-5 علاوه بر بلوک  نیکلوزاپ

 زین یزوفرنیاسک یمنف میو در برطرف کردن علا کنندیم جادیا یکم دالیرامی( عوارض اکستراپکیپیرآت دیضد جنون جد یداروها

 موثرند.

 

 عبارتند از: دیضد جنون جد یداروها یبرخ

 ر دونیسپریر Risperidone ) 

 ر نیاولانزاپ Olanzapine ) 

 ر دونیپراسیز  Ziprasidone) 

 ر نیاپیکوئت Quetiapine ) 

 ر نیکلوزاپClozapine  ) 

 ر پرازولیپیآر Aripiprazole ) 

Aripiprazole یهارندهیگ ینسب ستیآگون D2   و HT1A-5 رندهیگ ستیو آنتاگون HT2-5 .است 

 

 نسل دوم عبارتند از: یهاضد جنون ینیبال یکاربردها

 یزوفرنیاسک 

 ویزوافکتیاسک اختلال 
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 ایمان حمله 

 یمختلط در اختلال دو قطب ملهح 

 کیکوتیسا یافسردگ 

 به ضربه سر هیثانو کوزیسا 

 از دمانس یناش کوزیسا 

 از دارو یناش کوزیسا 

 

 .رودیبه کار م یو اختلال دو قطب یزوفرنیاز اسک یحاد ناش ونیتاسیآژدر درمان  یقیتزر نیالانزاپ

  

 ضد جنون یو عوارض داروها یدرمان نکات

 

 ( Olanzapine) نیالانزاپ

 نیاز مصرف ا یاز عوارض ناش نازهایترانس آم شیو افزا کیارتواستات ونیپوتانسیه ،یسمیپرگلیه ک،ینرژیکول یوزن، اثرات آنت شیافزا

 ینازهایترانس آم یادوره یابیضد جنون است. ارز یداروها ریاز سا شیدارو ب نیبا مصارف ا DKAو  تو یمل ابتیدارو اسات. بروز د

 .ستیدارو مجاز ن نیبا ا نیازپیهمزمان بنزود زیاست. تجو یدارو ضرور نیدرمان با ا نیدر ح یکبد

 و لورازپام ممنوع است. نیهمزمان الانزاپ زیتجو*  

دارو  نیقرار گرفته است. ا دییمورد تا کی یدر اختلال دو قطب یجهت درمان دوره افساردگ Fluoxetineو  Olanzapine بیترک

 .رودیبه کار م زیمقاوم ن یجهت درمان افسردگ

 

 (  Risperidone) دونیسپریر

و  کندیر مرا دو براب دونیسپریر یسطح خون نیپاروکست ای نیاست. مصرف همزمان فلوکست کینرژیکول یدارو فاقد اثرات آنت نیا

 .دهدیم شیرا افزا دالیرامیاحتمال بروز عوارض اکستراپ

Risperidal consta شودیم قیتزر یبار به صورت عضلان کیهفته  2اثر دارو است که هر  یفرم طولان. 

 در درمان دارند، کاربرد دارند. ینیی( پاcomplianceر رشیکه پذ یمارانیاثر در درمان ب یطولان اشکال
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 ( Clozapine) نیکلوزاپ

 است: یضرور ریز یهایدارو بررس نیاز شروع ا شیپ

 یتیوجود افت فشار خون وضع یبررس .9

 یوگرافیالکتروکارد .2

9. CBC 

 (ALT, ASTر یعملکرد کبد یبررس .4

 (نینیو کرات BUNر یویکل یبررس .۵

 خون ناشتا قند .6

 

 دارو با دوز کم شروع شود. نیمصرف ا دیبا یویکل ای یکبد یهایماریدر صورت وجود ب

و پس از آن، هر دو  یبه صورت هفتا CBC دیماه اول درمان، با 6 یاست. در ط توزیآگرانولوسا ن،یعارضاه مصارف کلوزاپ نیترمهم

 mm9/9۵۵۵به کمتر از  تیتعداد گرانولوس ای mm2/2۵۵۵به کمتر از  دیسف یهاکه تعداد گلبول یهفته درخواسات شاود. در صورت

 مغز استخوان انجام شود. یوپسیو ب کیمشاوره هماتولوژ ،قطد شده نیمصرف کلوزاپ دیبرسد، با

 یداروها ریسا ای لیکاپتوپر د،ی، سولفانامPTU ن،یتوئ یفن ن،یرا همراه با کاربامازپ نیکلوزاپ دینبا ، توزیخطر بروز آگرانولوس لیدل به

 مغز استخوان مصرف کرد. تیسم یدارا

 گوشی : درِنکته 

از  یکه نوع ویبه گرانولوس   یافتد که بدن به اندازه کاف یاتفاق م یماناس  و و ز یجد یماریب کی توزیآگرانولوس  

 یبدن م یمنیا ستمیاز س یخون بخش مهم دیسف یندارند. گوبو  ها یخون هس تند  دسترس دیس ف یس وو  ها

 .ردیگ یکشنده قرار م یحت ای دیشد عفونورا دارد  در معرض خطر ابتوا به  یماریب نیکه ا یفرد نیباشند. بنابرا

 یمنیا ستمیاز س یشوند. آنها بخش مهم یشناخته م زین دیسف یگوبو  ها ای لیها به عنوان نوتروف ویگرانولوس 

 نیا بدونکش  ند. یرا م یخارج یپاتوژن ها گریها و د یباش  ند که باکتر یم ییها میآنز یحاو رایبدن هس  تند ز

 . سوین یمواد خارج ایبالقوه خطرناک  یخون  بدن قادر به مبارزه با پاتوژن ها دیسف یسوو  ها

 : باشد ریتواند شامل موارد ز یشده و م جادیاسو که ا یا نهیبه عفونو زم هیمعمولا شب یماریب نیعوائم ا

 تب .1

 لرز .2

 شود یافو فشار خون که باعث ضعف م .3

 گوو ایزخم در دهان  جادیا .4

 یخستگ .5

 آنفولانزا یها نشانه .6
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 سردرد .7

 قیتعر .8

 غدد تورم .9

 : رودیبه کار م ریفقط در موارد ز نیکلوزاپ توزیاحتمال بروز آگرانولوس لیدل هب

 مقاوم به درمان یزوفرنیاسک .9

 ویتارد ینزیک سید بروز .2

 قابل کنترل ریغ دالیرامیاکستراپ میعلا .9

 مداوم یدو قطب اختلال .4

 نسونیضد پارک یبه داروها هیثانو کوزیسا .۵

ج قطد کرده و پس از کنترل تشن یمصرف شود. در صورت بروز تشنج دارو را به طور موقت اطیبا احت دیبه صرع، دارو با انیدر مبتلا

 دارو را دوباره با دوز کم شروع کرد. توانیم

 یاه صورت دورهب دیبا ابتیمبتلا به د مارانیشود. در ب تو یمل ابتیوزن و د شیممکن است موجب افزا نیمانند الانزاپ زین نیکلوزاپ

HB1AC  شود. یبررس 

HB1AC  چیست ؟  

را نشان  یریماه قبل از نمونه گ 9تا  2قند خون در مدت  زانیشود، چون م یم دهینام«  قند درازمدت» اصطلاحاً   کاتهیگل نیهموگلوب ای

 بالا خواهد بود. زیشما ن HbA1c زانیدهد. اگر در طول چند هفته گذشته قند خون شما بالا بوده باشد، م یم

 کینرژیکول یرات آنتفاقد اث یبه داروها نیکلوزاپ ای نیاولانزاپ یناگهان رییهسااتند. تغ کینرژیکول یاثرات آنت یدارا نیو الانزاپ نیکلوزاپ

ترشح  شیمانند افزا کینرژیموجب بروز اثرات کول reboundممکن اسات به صاورت  دونیپراسایز ای نیاپیکوئت دون،یساپریمانند ر

 کاهش داد. کینرژیکول یآنت یدارو کیبا مصرف موقت  توانیرا م میعلا نیو اسهال شود. بروز ا اغبزاق، تهوع، استفر

 یدر افراد دارا نیبا کلوزاپ ومیتیشود. مصرف همزمان ل میبدخ کیممکن است موجب بروز سندرم نورولپت ومیتیبا ل بیدر ترک تیکلوزاپ

 .ستین زیجا NMSسابقه 

تحت  ماریدر ب پنه ینفس و تاک یتنا نه،یاسات. در صورت بروز درد قفس س نیکلوزاپ دیاز عوارض ناشاا یوپاتیومیو کارد تیوکاردیم

و  CK-MB یریو اندازه گ شودیقطد م مارانیب نیدر ا نیاست. مصرف کلوزاپ یعارضاه ضرور نیاز نظر ا یبررسا نیدرمان با کلوزاپ

 .شودیانجام م الیصورت سر هب EKG یسرم و بررس نیتروپون

 

 ( Quetiapine) نیاپیکوئت

و در  شودیم یدارو موجب خواب آلودگ نی. ارودیبه کار م زین یاز اختلال دو قطب یناش یضد جنون در درمان افسردگ یدارو نیا

 .شودینم دالیرامیدارو موجب عوارض اکستراپ نی. ارودیبه کار م زین یخوابیدرمان ب



 

11 

 

 ( Ziprasidone) دونیپراسیز

 یتمیو ممکن است موجب آر کندیم یرا طولان QTدارو  نی. اشودیوزن نم شیضد جنون است که سبب افزا یدارو تنها دارو نیا

torsade des pointes .شود 

 ( Aripiprazole) پرازولیپیآر

مصرف  نیح یژیو آکات دیشد یقراریاز ب مارانیب ی. برخشودینم دالیرامیو موجب عوارض اکستراپ شودیتحمل م یدارو به خوب نیا

 هستند. یدارو شاک

 نسل دوم یهاضد جنون ییدارو تداخلات

خطر  شینسل دوم موجب افزا یهابا ضد جنون یاسه حلقه یهایضد افسردگ ای، الکل CNSکننده  فیتضع یهمزمان داروها مصرف

 .شودیم یو عوارض قلب sedationبروز تشنج، 

 .دهدیم شینسل دوم را افزا یهااز ضد جنون یناش کیارتواستات ونیپوتانسیاحتمال بروز ه ونیپرتانسیضد ه یهمزمان داروها مصرف

 یتنفس ونیسنکوپ و دپرس ک،یارتواستات ونیپوتانسیبروز ه شینسال دوم موجب افزا یهاو ضاد جنون هانیازپیهمزمان بنزود زیتجو

 .شودیم

 

 نکات مهم و تکمیلی

 

 : (  miosis) سیوزیم ای یتنگ مَردُمَک *

  .شودیگفته م ، میوزیس هابه انقباض مردمک چشم 

 زموج،یر یتشعشد پرتوها مارگون،یب طیمربوط به شارا تواندیم ینور اسات ول شیچشام ررفلکس( به افزا یواکنش عاد یتنامردمک

اده از استف ایسندرم هورنر،  ،یاسر درد خوشه ،یپل مغز یزیخونر ها،کیکوتیساا یو آنت هاکینرژیاز داروها مانند کول یعوارض بعضا

 باشد. زین یونیمواد اف

 ( :  mydriasisیا میدریازیس )ی گشادمردمک *

مردمک  یگشاد ای( mydriasisر یگشاداز داروها مردمک یمصرف بعض جهیدر نت ایمرگ  ای یکیشاد شدن مردمک در هناام تارگ

 6از  شیو ب یتناباشااد مردمک متریلیم 9قطر آن کمتر از  کهیاساات و در صااورت متریلیم 6تا  9 نیمردمک ب یعینام دارد.اندازه طب

 .دهدیم یرو یگشادباشد مردمک متریلیم
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 چه مواقعی نیاز است پرستار ، گزارش یا درخواست نوشته شده را دو مهره کند ؟ *

  رگه باز داروخانه را بنویسید ، آگاه باشید که باید  (یا هر داروی مخدر دیار  ر نیاز است شما درخواست دریافت متادونچنانچه

ا ، دو مهره کنید ، یعنی علاوه بر مهر خودتان ، باید مهر یک پرسااتار دیار نیز پای برگه ی درخواساات وجود ری درخواساات 

 ره کردن می نامند .داشته باشد که این عمل را دو مه

  در لیست داروهایی که در طی شیفت به بیمار داده اید ، داروی مخدری وجود داشته باشد ر مانند متادون ( ، نیاز است چنانچه

 مهره کنید . گزارش نوشته شده را دو

 گزارشی که در آن دارو های مذکور به بیمار داده لذا نیاز است  از دارو ها ، دارو های با ریساک بالا محسوب می شوند ،ی برخ

 شود ؛ دارو های با ریسک بالا ، در ادامه ی مطلب ذکر شده اند .دو مهره  شده ،

 مورد می باشند که عبارتند از : 21ای پر خطر شامل هدارو  *

 پتاسیومکلرید  .9

 منیزیمسولفات  .2

 سدیمبیکربنات  .9

 گلوکونات .4

 هایپرسالین .۵

 لیدوکائین .6

 روپین .7

 نفریناپی  .8

 سدیمپارین ه .1

 هالوپریدول .9۵

 پروپرانولول .99

 کلسیمرتپلاز  .92

 

 CBCلوله 

به ما خواهد  یجواب قابل اعتمادهم  cc 9 یال و بالا دهیا طیدر شاارا cc 2.۵تا  شااودیگرفته م CBC یکه در لوله  ییحجم نمونه ا

 لوله را تکان داد. رامآبصورت  قهیدق 2مدت ه ب ستیظرف با نیخون داخل ا ینمونه  ختنیداد.پس از ر

 گرفت: ار شاتیازما نیتوان ا یم CBCدر لوله 

 Hb_ Hct_Plt_ MCV_ MC_MCH_MCHC_RWD. cv'RWD.sd WBCRBCشامل:  CBC diff ینمونه  .9

 PBS شیازما .2
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 Retic count شیازما .9

 MPVشیازما .4

 BGRH شیازما .۵

 HbA1C شیازما .6

 الکتروفورز HB شیازما .7

 G6PD شیازما .8

 Direct coombs شیازما .1

 

 

 

 ESRلوله 

 باشد. یقرمز م یسرعت رسوب گلبول ها ای ESRو آن هم  شودیگرفته م شیازما کیلوله فوق فقط 

Erythrocyte Sedimentation Rate= ESR 

  PT - PTTتست

 جادی(مدت زمان ا PTT ( Partial ThromboplastinTime)( و نیرزمان پروترومب Prothrombin Time ای PTتساات 

 کند. یم یلخته در خون را بررس

رهم پشت س یانعقاد یو پشت سر هم است که در آن فاکتورها یمتوال یواکنش ها یسر کیلخته شادن خون در بدن شامل  ندیفرآ

 شود. یم "ادیز" PT زانیاختلال باشند م یفاکتورها دارا نیاز ا یکیشوند. که اگر  یشوند و باعث لخته شدن خون م یفعال م

 شود. یم لیتبد نیانعقاد به ترومب ندیفرا یشود و ط یاست که توسط کبد ساخته م نیروند، فاکتور پروترومب نیا یز فاکتورهاا یکی 

مثل خون  یزیاختلال خونر صیمربوط به انعقاد خون و تشااخ یها یماریشااود، علاوه بر وجود ب یم دهینام INR یکه گاه PT تساات

 قیرق یعملکرد داروها یچاونا یبررساا یوجود خون در ادرار و مدفوع و ورم مفاصاال، برا ،یقاعدگ یلثه و دوره ها یزیدماغ، خونر

 شود. یدرخواست م زین رند،یقرار گ یکه قرار است تحت عمل جراح یدافرا یکننده خون رضدانعقادها( برا
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 لوله لخته

 و تعداد ان دارد. شیبه نوع ازما یبستا دیریلوله با نیدر ا ستیکه با یحجم نمونه خون

 .کندیم تیخون کفا یس یس 2چک قند خون  کی یبرا مثلا

منوال هر چه تعداد  نیخون و به هم یساا یساا 9در حد  دیبا آن چک کن دیرو هم بخواه میو پتاساا میمثل سااد یتیاگر الکترول حال

 گردد. شتریب دیباشد حجم نمونه با شتریب یدرخواست شاتیازما

 خون لازم است. یس یس 9۵تا  2 نیب یکل گاه در

 .لخته گرفت یدر لوله  دینانجد را با PT_PTTو  ESRو  cbc یکه در لوله ها یشیازما هر

 مثال یبرا

 و....( میکلس،  میپتاس،  میموجود رسد یتهایالکترول تمام .9

 ( Ast , Alt ریکبد یها میآنز .2

 (Ck , troponin , Myoglobin ر  یقلب یها میآنز .9

 (Bun   cr , رهیکل یعملکرد یها تست .4

 (, Tsh   T3 , T4ردییرویت یها تست .۵

6. TLC ) ر مورفین ، آمفتامین ، مت آمفتامین یا شیشه  ، متادون 

 

 : میگفت ار یرینمونه گ جیرا یلوله از لوله ها ۴

 .شینوع ازما 92تا  9۵ بایتقر CBC یلوله  در

 شیمورد ازما کی ESRلوله  در

 آزمایش هم دو مورد Pt - Pttلوله  در

 .شوندیلخته گرفته م یدر لوله  رندیبالا قرار نا ی طهیح 9در  نکهینباشند و ا تانیچه برا ایاشنا باشند  تانیچه برا شات،یازما یمابق

 لوله ها وجود دارد. ی هیوجود ندارد و در بق یضد انعقاد عیلخته ما یفقط در لوله  نکهیا گرید ی نکته

 

 پایگاه اینترنتی ما : اطلاعات بیشتر در
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