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بسمه تعالی
یادآوری نکاتی در مورد برخی آنتی هیستامینها و آنتی بیوتیک ها




آیب ثشای دسهبى آػن ثشًٍـیبل  ،تجَیض داسٍّبی آًتی ّیؼتبهیي هؤثش اػت ؟
هؼوَال خیش  ،چَى دس ایي ػبسضِ هذیب تَسّبی هتؼذدی ًقؾ داسًذ ٍهْبس ّیؼتبهیي ثِ تٌْبیی کبفی ًوی ثبؿذ.
ثشای دسهبى سیٌیت آلشطیک ( ثب ػالئوی چَى آثشیضؽ چـن ٍ ثیٌی  ،خبسؽ گلَ  ،ػطؼِ ٍ )...اػپشی ثیٌی کَستیکَ
اػتشٍئیذی هبًٌذ ثکلَ هتبصٍى اًتخبة اٍل ٍداسٍّبی آًتی ّیؼتبهیي دس خط دٍم دسهبى قشاس داسًذ.

cinnarizine



هَسد اصلی کبسثشد ایي داسٍی آًتی ّیؼتبهیي ثشای دسهبى تَْع  ،ػش گیجٍِ ،صٍص گَؽ ٍّویٌطَس ثیوبسی هؼبفشت اػت .
الجتِ خَاة آٍسی ایي داسٍ سا حتوب ثِ هصشف کٌٌذُ یبدآٍسی کٌین.

Cetirizine . fexofenadine . loratadine








هضیت اصلی ایي داسٍّبی آًتی ّیؼتبهیي جذیذ دس ایي اػت کِ ػبسضِ خَاة آٍسی آًْب کوتش اص داسٍّبی هـبثِ اػت ،اهب

هوکي اػت ثب ػث ػبسضِ ػش دسد ؿًَذ.
اص داسٍّبی آًتی ّیؼتبهیي جذیذ کذاهیک ثشای کَد کبى  2تب 6ػبل هٌبػت تش اػت ؟ پبػخ Cetirizine :
اص داسٍّبی آًتی ّیؼتبهیي جذیذ کذاهیک ثشای کْیش ٍ خبسؽ پَػت هٌبػجت تش اػت ؟ پبػخ . loratadine :
اص داسٍّبی آًتی ّیؼتبهیي جذیذ کذاهیک ثِ طَس ًؼجی هَثش تش ٍدس ضوي ػَاسض جبًجی ( خَاة آلَدگی  ،ػش دسد ،
گیجی ٍ )...ثیـتشی ًیض داسد ؟ پبػخ Cetirizine:
اص داسٍّبی آًتی ّیؼتبهیي جذیذ کذاهیک ثِ طَس ًؼجی ػَاسض جبًجی کوتشی داسد؟ پبػخ. fexofenadine :
داسٍّبی آًتی ّیؼتبهیي (هبًٌذ ّیذسٍکؼی صیي ٍ  )...اص جفت ػجَس کشدُ ٍ دس ضوي ٍاسد ؿیش ّن هی ؿًَذ .لزا دس ساثطِ
ثب هصشف ایي داسٍّب ٍ داسٍّبی ضذ ػشهبخَسدگی حبٍی آًْب ثِ خبًن ّبی ثبسداس ٍ ؿیشدُ تزکش دّین .

Clemastine



ایي داسٍی آًتی ّیؼتبهیي هؼوَال ثشای دسهبى آلشطی ّبی پَػتی ( کْیش ٍخبسؽ ) ثؼیبس هَسد تَجِ اػت.
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Cyproheptadine



ایي داسٍی آًتی ّیؼتبهیي چِ هَاسد کبسثشد تجشثی دیگشی داسد؟ دسهبى کن اؿتْبیی  ،ػشدسد هیگشًی ،کبثَع ؿجبًِ،
ػٌذسم کَؿیٌگ ًٍبتَاًی جٌؼی ًبؿی اص داسٍّبی ضذ ػبیکَص ٍ ضذ افؼشدگی ( احتوبل تذاخل داسٍیی هذ ًظش قشاس
گیشد!)

Promethazine



هَسد هصشف اصلی ایي داسٍی آًتی ّیؼتبهیي ثِ ػٌَاى ضذ تَْع اػت .ػَاسض جبًجی احتوبلی چَى خَاة آلَدگی ،
خـکی دّبى  ،تبسی دیذ ٍیجَػت ساثِ ثیوبس یبد آٍسی کٌین.

Diphenhydramine. Promethazine



ایي داسٍّبی آًتی ّیؼتبهیي اثش ثی حغ کٌٌذگی هَضؼی ّن داسًذ  .لزا ثشای افشادی کِ ثِ ثی حغ کٌٌذّبی سایج
(هبًٌذ پشٍکبئیي ٍ لیذٍکبئیي) حؼبػیت داسًذ تجَیض هی ؿًَذ.

Cetirizine




دلیل اثش ثخـی خَة ایي داسٍ ثشای دسهبى آلشطی ّب ًظیش سیٌیت ایي اػت کِ ػالٍُ ثش هْبس گیشًذُ ّیؼتبهیٌی  ،هبًغ اص
آصاد ؿذى ّیؼتبهیي ٍ ػبیش هیبًجی ّبی التْبثی اص هبػت ػل ّب ًیض هی ؿَد.
ایي داسٍّبی آًتی ّیؼتبهیي ػبسضِ خَاة آٍسی ثیـتشی داسًذ:

Dimenhydrinate,Hydroxyzine, Diphenhydramine. Promethazine
لزا خطش اًجبم کبسّبی دقیق اص جولِ ساًٌذگی سا ثِ ثیوبس تزکش دّین.



ثب تَجِ ثِ ایٌکِ جزة پٌی ػیلیي ّبی خَساکی ثِ ّوشاُ غزا کبّؾ هی یبثذ ،ثْتش اػت کِ یک تب دٍ ػبػت قجل یب ثؼذ اص
هصشف غزا هَسد اػتفبدُ قشاس گیشًذ .جبلت اػت کِ جزة آهَکؼی ػیلیي تحت تبثیش غزا قشاس ًوی گیشد .

Penicillin V



چشا ایي آًتی ثیَتیک خَساکی اهشٍصُ کوتش هَسد تَجِ قشاس داسد؟ طیف اثش هحذٍد  ،صیؼت دػتیبثی پبییي ٍ ًیبص ثِ هصشف
چْبس ثبس دس ؿجبًِ سٍص ثبػث ؿذُ تب تذسیجبً جبیگبُ خَد سا ثِ آهَکؼی ػیلیي ٍاگزاس کٌذ.

Amoxicillin



هَاسد تجَیض سایج ایي داسٍ ػجبست اػت اص ػفًَت ّبی هجبسی ادساسی  ،دػتگبُ تٌفؼی تحتبًی  ،ػیٌَصیت ٍ التْبة گَؽ
هیبًی
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Ampicillin



ثب ٍجَد ّوِ هضایب ی آهَکؼی ػیلیي ،اهب سٍی ثبکتشی ؿیگال(یکی اص ػَاهل اػْبل خًَی )آهپی ػیلیي هَثش اػت ًِ
آهَکؼی ػیلیي.

Erythromycin. Clarithromycine . Azithromycine



ایي آًتی ثیَ تیک ّب سٍی چِ ػفًَت ّبیی هَثش ّؼتٌذ ؟ ثِ طَس کلی طیف اثش ایي داسٍّب ثؼیبس ؿجیِ ثِ پٌی ػیلیي ّب
اػت ( سٍی اػتشپتَکَک  ،اػتبفیلَکَک ٍپٌَهَکَک ّب ) ٍ جبیگضیي هَثش ٍایوي ثشای ثیوبساى حؼبع ثِ آًْب قلوذاد هی
ؿًَذ.

Erythromycin. Clarithromycine




ایي داسٍّب هٌـب تذاخل ّبی داسٍیی هْوی ّؼتٌذ  .ػَاسض داسٍّبیی چَى ٍاسفبسیي  ،دیگَکؼیي ٍتئَفیلیي ثب هصشف
ّوضهبى ثب ایي آًتی ثیَتیک ّب افضایؾ پیذا هی کٌذ  .آصیتشٍ هبیؼیي فبقذ ایي تذاخالت داسٍیی اػت!
ایي داسٍّب سیؼک آسیتوی قلجی سا دس فشد هؼتؼذ ثِ ایي ثیوبسی (اص جولِ ّیپَ کبلوی ٍ ّیپَ هٌیضیوی ) افضایؾ هی دٌّذ
 ،لزا ثیوبسی صهیٌِ ای سا حتوبً اص ثیوبس ػَال کٌین.

Erythromycin




ایي آًتی ثیَتیک ثشای دسهبى ػیبُ ػشفِ ٍ ّویٌطَس ػفًَت ّبی ًبؿی اص کَسیٌِ ثبکتشیَم ّب اص جولِ ػبهل دیفتشی ،
داسٍی اًتخبثی هحؼَة هی ؿَد .دیفتشی ثب ػالئوی ًظیش خؼتگی ،تت ،گلَ دسد ٍ هـکل ثلغ غزا هـبّذُ هی ؿَد  .تَسم
دس ًبحیِ گلَ ًـبى اص خطش ًبک ثَدى ٍسیؼک ثبالی هشگ دس اثش ایي ثیوبسی داسد.
ًکتِ هْن  :قشف حبٍی ایي داسٍ داسای سٍکؾ سٍدُ ثبص ؿَ اػت ،لزا ًجبیذ جَیذُ یب ؿکؼتِ ؿَد  .ضوٌبً هصشف غزا ّبی
خیلی تشؽ یب تحشیک کٌٌذُ تشؿح اػیذ هؼذُ ثب ایي آًتی ثیَتیک هوٌَع اػت.

Clarithromycine



ایي آًتی ثیَتیک چِ هضیت ّبیی ًؼجت ثِ اسیتشٍهبیؼیي داسد؟ دفؼبت هصشف کوتش (دٍثبس دس سٍص ) ،ػَاسض گَاسؿی
خفیف تش ٍ طیف اثش ٍػیغ تش (هبیکَثبکتشیَم ّب ٍ تَکؼَپالػوب) اص هضیت ّبی ایي داسٍ ثِ حؼبة هی آیذ.

. Azithromycine




طشیقِ صحیح هصشف ایي آًتی ثیَتیک ثشای ػفًَتْبی پَػتی ٍ تٌفؼی  500هیلی گشم ثبس اٍل ٍ ػپغ  250هیلی گشم
سٍصاًِ ثِ هذت چْبس سٍص اػت .
ثِ ثیوبس حتوبً یبد آٍسی کٌین کِ ثبیذ یک ػبػت قجل یب دٍ ػبػت ثؼذ اص هصشف غزا هیل ؿَد  .الجتِ غزا سٍی جزة
کالستیشٍهبیؼیي تبثیشی ًذاسد.
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Clindamaycin




ثب تَجِ ثِ اثش ایي آًتی ثیَتیک سٍی کَکؼی ّبی َّاصی ٍ ثی َّاصی  ،اًذیکبػیَى اصلی هصشف آى ثشای ػفًَتْب ی
پَػتی ٍ آثؼِ سیَی اػت.
خطشًبک تشیي ػبسضِ جبًجی تجَیض ػیؼتویک ایي آًتی ثیَتیک دس ثؼضی اص ثیوبساى  ،کَلیت غـبی کبرة اػت کِ ثب تت
 ،اػْبل آثکی ٍ حتی هشگ ّوشاُ اػت .دسهبى ثب اػتفبدُ اص هتشًٍیذاصٍل ٍ ٍاًکَهبیؼیي اًجبم هیـَد.

Gentamaycin







چشا پضؿکبى ٌّگبم تجَیض داسٍّبی ّن خبًَادُ ایي آًتی ثیَتیک هبًٌذ آهیکبػیي ٍ  ..هؼوَالً یک پٌی ػیلیي یب
ػفبلَػپَسیي (هبًٌذ ػفَسٍکؼین ٍ ) ..سا ّن ثشای ثیوبس دس ًظش هی گیشًذ.؟ چَى ایي داسٍ ّب ثب طیف اثش هحذٍد ثیـتش
سٍی ثبکتشی ّبی گشم هٌفی (ثبکتشی ّبی هقبٍم تش ثِ آًتی ثیَتیک) هَثشًذ .لزا تجَیض تَام  ،داهٌِ اثش آًْب سا ٍػیغ تش هی
کٌذ ٍ دس ضوي سیؼک هقبٍهت هیکشٍثی سا ًیض کبّؾ هی دّذ.
تضسیق داخل ػضالًی ٍ داخل ٍسیذی ایي داسٍ ثشای دسهبى ػفًَت ّبی ؿذیذ خًَی ٍ تٌفؼی ٍ تضسیق داخل ًخبػی آى
ثشای هٌٌظیت ًبؿی اص ثبکتشیْبی گشم هٌفی تجَیض هی ؿَدّ .ش چٌذ کِ اهشٍصُ داسٍّبی ّن خبًَادُ ػفتشیبکؼَى
(ػفبلَػپَسیي ّبی ًؼل ػَم) ثشای دسهبى هٌٌظیت اسجحیت داسًذ.
هؼوَهیت کلیَی ًبؿی اص ایي داسٍ ٍ ّن خبًَادُ ّبی آى تب چِ حذ خطش ًبک اػت؟ ایي ػبسضِ دس صَست تضسیق ثیؾ اص
 3تب  5سٍص ایي داسٍ ،هوکي اػت دس یک چْبسم هصشف کٌٌذگبى ثشٍص ًوبیذ .الجتِ ایي آػیت هؼوَالً خفیف ٍ ثشگـت پزیش
اػت .اًذاصُ گیشی غلظت خًَی ایي داسٍ دس هصشف طَالًی هذت ضشٍست داسد.
ػَاسض گَؿی (ؿٌَایی ٍ تؼبدلی ) ایي داسٍ چقذس ًگشاى کٌٌذُ اػت؟ دس ثؼضی اص ثیوبساى  ،تضسیق ثیؾ اص  5سٍص ایي داسٍ
هی تَاًذ ایي ػبسضِ سا ثِ ٍجَد آٍسد کِ الجتِ هوکي اػت ثشگـت ًبپزیش ثبؿذ.

Doxycycline






یکی اص هضایبی ایي آًتی ثیَ تیک ًؼجت ثِ تتشاػیکلیي دس ایي اػت کِ ػالٍُ ثش طَالًی اثش ثَدى  ،جزة آى کوتش تحت
تبثیش غزا  ،فشاٍسدُ ّبی لجٌی  ،یَى ّبی دٍ ظشفیتی  ،آًتی اػیذ ٍ ...قشاس هی گیشد.
یکی اص هضایبی ایي آًتی ثیَ تیک ًؼجت ثِ تتشاػیکلیي دس ایي اػت کِ ػوذتب اص طشیق هکبًیؼن ّبی غیش کلیَی دفغ هی
ؿَد .لزا دس ًبسػبیی کلیَی ًیبص ثِ تؼذیل دٍص ًذاسد.
ایي اًتی ثیَتیک ثشای دسهبى ػفًَت سیَی ًبؿی اص هبیکَپالػوب ٍ کالهیذیب (ػفًَت ّبی اکتؼبثی اص اجتوبع) ٍ ّوچٌیي
تیفَع(ثب ػالئوی چَى تت  ،دسد ػضالًی ،ػشدسد ٍ ثثَسات پَػتی ) دس خط اٍل اًتخبة قشاس داسد .
ایي آًتی ثیَتیک ثشای دسهبى اػْبل ًبؿی اص ٍثب ٍ ّویٌطَس ػفًَت دػتگبُ تٌبػلی ًبؿی اص کالهیذیب ثؼیبس هَثش اػت.
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Penicillins



تَجِ  :دٍص ثبالی داسٍّبی ایي خبًَادُ دس افشاد هجتال ثِ ًبسػبیی کلیَی هی تَاًذ ثب ػث ثشٍص تـٌج ؿَد.

Penicillin G





ایي داسٍ ثشای دسهبى ػفًَت ّبی پٌَ هَ کَکی اًتخبثی هحؼَة هیـَد ایي ثب کتشی ػبهل اصلی ثیوبسی پٌَ هًَی ( ػیٌِ
پْلَ) هی ثبؿذ دس ضوي هی تَاًذ ػفًَت ّبی دیگشی هبًٌذ ػیٌَصیت  ،اٍتیت ( ػفًَت گَؽ هیبًی )  ،هٌٌظیت ،
اػتئَهیلیت  ،آستشیت ،ػپتیک ٍاًذٍکبسدیت سا ًیض ایجبد کٌذ.
ایي داسٍ ثشای دسهبى ػفًَت ّبی هٌٌگَکَکی اًتخبثی هحؼَة هی ؿَد ایي ثبکتشی ػبهل هٌٌظیت اػت ایي ثبکتشی هی
تَاًذ هَ جت هٌٌگَ کَکؼوی ( ػفًَت خَى تْذیذ کٌٌذُ صًذگی ) ًیض ؿَد هٌٌگَکَک یکی اص ػَاهل هْن هشگ ٍهیشدس
کَدکبى کـَسّبی تَػؼِ یبفتِ اػت .
ایي داسٍ ثشای دسهبى قبًقبسیبی ػفًَی اًتخبثی هحؼَة هی ؿَد  .قبًقبسیب فؼبد یب ػفًَتی اػت کِ دس قؼوتی اص هبّیچِ یب
اػتخَاى پیذا هی ؿَد ٍآى سا ػیبُ ٍ فبػذ هی کٌذ ایي ثیوبسی دس اثش ػفًَت ثب ثبکتشی کلَػتشیذیَم پشفشًظًغ کِ حتی
دس صثبلِ ّبی خبًگی ّن یبفت هی ؿَد ایجبد هی گشدد.

 ایي داسٍ کوبکبى ثشای دسهبى ػفلیغ کِ یک ثیوبسی ػفًَی هقبسثتی اػت ثؼیبس هَثش اػت.

پایان

تهیه کننده :دکتر مریم بلوچی – داروساز
منبع :سایت انجمن داروسازان استان اصفهان
معاونت غذا و داروی شبکه از پیشنهادات شما همکاران محترم در تهیه این ماهنامه استقبال می کند.
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