
 

 

 عوارض داروهای پرمصرفی که هر روز می خورید

آهار هػزف آًْا تسیار دارٍّای پزهػزف را خَب هی ضٌاسیذ، دارٍّای فطارخَى ٍ دیاتت ، قزظ ّای خَاب آٍر ٍ آرتزٍس کِ 

 .تاالست در دراس هذت ػَارؼ جثزاى ًاپذیزی را تزجای خَاّذ گذاضت ، ػَارضی تلخ تز اس خَد تیواری

 

 يعًارض ي مضزات مصزف طًالوی مدت آوُا داريَای پزمصزف

تا تَجِ تِ ایٌکِ تیطتز افزاد توایلی تِ استفادُ اس رٍش ّای عثیؼی درهاى ًذارًذ، اهزٍس تاسار دارٍیی تِ یک تاسار تشرگ ٍ 

، فشار خًن ،دیابت سال، تِ یکی اس تیواری ّای 55پزدرآهذ تثذیل ضذُ است .تقزیثا توام افزاد تاالی 

ٍ تیواری ّای قلثی هثتال ّستٌذ ٍ تزای یک یا چٌذ هَرد، دارٍ هػزف هی کٌٌذ. توام  آرتزيس ،آلشایمز،افسزدگی کلستزٍل،

 .ایي دارٍ ّا ػَارؼ جاًثی خغزًاکی دارًذ

 فشار خًن  داريَای پزمصزف عًارض

تا خَى در سزاسز رگ ّا ٍ تذى جزیاى یاتذ. اگز ًیزٍیی است کِ تَسظ جزیاى خَى تِ دیَارُ رگ ّا ٍارد هی ضَد  فطار خَى

 . ایي ًیزٍ افشایص پیذا کٌذ ٍ در عَل سهاى ثاتت تاقی تواًذ، تذى تا هطکالت سیادی رٍتزٍ هی ضَد

ٍ تِ دًثال آى تیواری ّای قلثی، یکی اس هْوتزیي  فشار خًن باال تز اساس گشارش هزکش کٌتزل ٍ پیطگیزی اس تیواری ّا،

 . ز سًاى استػلل هزگ ٍ هی

 ، هسذٍد کٌٌذُ تتا )تتا تالکز(، هسذٍد کٌٌذُ کاًال ّای کلسین ٍ هْارکٌٌذُ ّایفطار خَى پزهػزف تزیي دارٍ ّای کٌتزل

ACE ٍ اس هْوتزیي ػَارؼ جاًثی اکثز ایي دارٍّا هحسَب هی ضًَذ.  یبًست ّستٌذ. ًاهٌظن ضذى ضزتاى قلة، تَْع

 . ی ّا تایذ تا احتیاط تاضذدیابت تال تِ ًارسایی کلیِ ٍ کثذ ٍاستفادُ اس ایي دارٍّا در افزاد هث



 

 

 

 دیابت فشار خًن ي داريَای پزمصزف خطزات

 سيال عقل

است کِ تاػث اختالل در حافظِ، تفکز ٍ رفتار فزد هی ضَد. ایي تیواری  سيال عقل ضایغ تزیي ًَع آلشایمز تیواری پیطزًٍذُ

ی ػػثی هختل هی اس دیذگاُ ػلوی تز اثز کاّص هادُ ضیویایی سزٍتًَیي در هغش تزٍس هی کٌذ ٍ تِ ایي تزتیة اًتقال پیام ّا

، ضایغ تزیي ػَارؼ جاًثی تشىج ٍ سخم معدٌ ضَد. کاّص ضزتاى قلة، غص، تَْع، استفزاؽ، خًَزیشی دستگاُ گَارش،

 . ّستٌذ درمان آلشایمز دارٍّای

 دیابت داريَای پزمصزف عًارض

تَلیذ هی  معدٌت کِ تَسظ لَسالآیذ. اًسَلیي َّرهًَی اس دیاتت تِ ػلت ًاتَاًی تذى در تَلیذ یا هػزف اًسَلیي تَجَد هی 

ضَد ٍ ًقص آى استفادُ اس قٌذ تِ ػٌَاى ػظین تزیي هٌثغ اًزصی تذى است. سال ّا ایي تیواری تا دارٍی هزگثار آٍاًذیا درهاى 

سال پیگیزی، استفادُ اس آى در سزاسز دًیا هوٌَع ضذ؛ ٍلی ٌَّس ّن در تزخی اس ًقاط دًیا  01هی ضذ کِ خَضثختاًِ پس اس 

 . یاتت تا دارٍّای خغزًاک درهاى هی ضَدد

 آرتزیت

تِ التْاب دردًاک در ًاحیِ هفاغل گفتِ هی ضَد ٍ یکی اس تشرگتزیي هؼضالتی است کِ افزاد تِ  ( التُاب مفاصل ) آرتزیت

ٍ  فقزاتستًن  در ًَاحی ساًَ، لگي، آرتزيس هزٍر سهاى ٍ تا گذضت سي تا آى هَاجِ هی ضًَذ. ضایغ تزیي دردّای ًاضی اس

هثتال ّستٌذ. هؼوَال تزای کٌتزل ایي ػارضِ  آرتزٍس دست دیذُ هی ضَد. حذٍد سِ چْارم افزاد هیاًسال ٍ سالخَردُ تِ

را آرتزٍس اسدارٍّای ضذ التْاتی غیز استزٍییذی تجَیش هی ضَد. ایي دارٍّا تِ ّیچ ػٌَاى آرتزیت یا ضایغ تزیي ضکل آى یؼٌی

 . تِ عَر هَقت کاّص هی دٌّذ درهاى ًوی کٌٌذ ٍ فقظ درد را
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 افسزدگی

هیلیَى ًفز را در آهزیکا تحت تاثیز  1..0حاد یکی اس ضایغ تزیي اختالالت رٍاًی هحسَب هی ضَد کِ سالیاًِ حذٍد  افسزدگی

 . قزار هی دّذ

درمان  ّایٍ هطکالت ّضن اس هْوتزیي ػَارؼ جاًثی دارٍ یبًست ، تَْع، دٍتیٌی، ػذم تؼادل،خًدکشی تَّن، توایل تِ

هحسَب هی ضًَذ. ًکتِ جالة ایي است کِ تسیاری اس افزادی کِ افسزدُ تطخیع دادُ ضذُ اًذ، تِ ّیچ ػٌَاى  افسزدگی

 . افسزدُ ًیستٌذ ٍ تِ دارٍ ًیاس ًذارًذ

 

 ي آرتیت خطزات مصزف قزص ي داريَای پزمصزف خًاب آير

 قزص َای خًاب آير

اختالل خَاب یکی اس هْوتزیي هؼضالت حَسُ تْذاضت است ٍ اغلة افزاد تزای درهاى آى تِ قزظ ّای خَاب آٍر رٍ هی 

آٍرًذ. تزخی اس کارضٌاساى ػَارؼ تْذاضتی قزظ ّای خَاب را تیطتز اس سیگار هی داًٌذ ٍ تز ایي تاٍرًذ کِ ایي دارٍّاخغز 

 . تزاتز افشایص هی دٌّذ 5را حذٍد  مزگ سيدرس درغذ ٍ خغز 55اتتال تِ سزعاى را 

 داريَای کاَش دَىدٌ کلستزيل

کاَش .درغذ افشایص هی دّذ 4.استاتیي، هْوتزیي دارٍی کاّص دٌّذُ کلستزٍل است کِ احتوال اتتال تِ دیاتت ًَع دٍ را 

اد تَغیِ هی کٌٌذ کِ تا ٍ ًارسایی کلیِ، اس هْوتزیي ػَارؼ جاًثی ایي دارٍ ّستٌذ .هتخػػاى تِ افز آب مزيارید ،حافظٍ

، تِ مدیتیشهٍ استزس هذیتزاًِ ای، فؼالیت فیشیکی، اجتٌاب اس رصیم غذایی ٍ پیزٍی اس رصین غذایی حذ اهکاى تا کٌتزل

 . درهاى تیواری تپزداسًذ
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