
تداخل غذایی- دارویی، زمانی اتفاق می افتد که 
یکی از ترکیبات موجود در غذا یا دارو روی 
دیگری اثر می کند. این تداخل ممکن است 
هم در مورد داروهای تجویزی و هم در مورد 
داروهای بدون نسخه،  حتی ویتامین ها،  مسکن ها 
و مکمل های غذایی، ایجاد شود. زمانی که 
تداخل غذایی-دارویی رخ می دهد،  اثربخشی 
دارو یا کم می شود یا به طور کلی از بین می رود. 
از این رو، ممکن است طول دوره درمان شما 
بیشتر از زمانی شود که خودتان یا پزشکتان 
حدس می زدید. اگر تداخل غذایی- دارویی 
برای مدت طوالنی اتفاق بیفتد و اثربخشی 
دارو از بین برود، ممکن است بیمار با عوارض 
قابل توجهی مواجه شود. این عوارض در مورد 
بیماران قلبی،  افراد مبتال به فشارخون، بیماران 
دیابتی یا افراد مبتال به چربی خون باال، اهمیت 
بیشتری دارد و باید به پیشگیری از ایجاد این 
تداخل در مصرف داروهای آنها توجه بیشتری 
کرد. یکی از ساده ترین راه های پیشگیری از ایجاد 
چنین تداخلی، خواندن برچسب یا دفترچه دارو 
است. مشورت با پزشک پیش از استفاده از هر 
دارویی، راه مطمئن دیگری برای پیشگیری از 
ایجاد تداخل غذایی- دارویی محسوب می شود. 
ممکن است شما در طول دوره درمان و مصرف 
برخی داروهای خاص،  نیاز به تغییر دوره ای 
رژیم غذایی خودتان داشته باشید. گاهی هم 
با توجه به روند درمان، پزشک شما نوع دارو 
یا زمان مصرف آن را تغییر می دهد. با تمام 
این تفاسیر، در ادامه این مطلب در صفحه 
»داروخانه« با مهم ترین تداخل های غذایی-

دارویی آشنا می شوید.

1. موز و داروهای فشارخون
افرادی که  مصرف همزمان و روزانه موز در 
مصرف  ادرارآور  و  ضدفشارخون  داروهای 

می کنند، می تواند باعث ایجاد تداخل دارویی 
در آنها شود. در کل، مواد غذایی سرشار از پتاسیم 
مانند موز، پرتقال و سبزی های برگ سبز تیره، 
نباید با داروهایی که باعث افزایش سطح پتاسیم 
خون می شوند، مصرف شوند. از این رو، افرادی 
که داروهای کاهنده فشارخون استفاده می کنند، 
باید در مورد میزان مصرف مواد غذایی یادشده با 

پزشکشان مشورت کنند. در غیر این صورت، 
ممکن است با عوارضی مانند نوسان در 

ضربان قلب مواجه شوند.

2. شیر و آنتی بیوتیک ها
لبنیات،  حجم باالیی از کلسیم  شیر و 
که شما  زمانی  داده اند.  در خود جا  را 
شیر،  ماست یا پنیر را با آنتی بیوتیک هایی 
مانند تتراسایکلین، سیپروفلوکساسین و 
داکسی سایکلین مصرف می کنید، عناصر 
موجود در آنتی بیوتیک ها با کلسیم موجود 
در لبنیات ترکیب می شوند و ماده نامحلولی 
در دستگاه گوارش به وجود می آورند. این 
ماده هم باعث ایجاد دل درد می شود و هم 
جذب آنتی بیوتیک ها و بهره مند شدن از 
خواص آنها را ضعیف می کند. از این رو، 
توصیه می شود آنتی بیوتیک ها را حدود 1 
ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از وعده های 

غذایی اصلی تان میل کنید.

3. سبزیجات برگ سبز تیره و 
وارفارین

سبزیجات برگ سبز تیره مانند کاهو، اسفناج، 
بروکلی و کلم سرشار از ویتامین K هستند. این 
ویتامین، یکی از ویتامین های ضروری برای انعقاد 
خون و پیشگیری از خونریزی های شدید در بدن 
محسوب می شود. این درحالی است که افزایش 
مصرف سبزی های برگ سبز تیره در برنامه غذایی 
افرادی که وارفارین مصرف می کنند، می تواند 
باعث تضعیف اثربخشی این دارو در بدن آنها 
شود. الزم به ذکر است  وارفارین، نوعی داروی 

رقیق کننده خون است.

4. گریپ فروت و استاتین ها
رایج  غذایی  و  دارویی  تداخل های  از  یکی 
دیگر که توجه فراوانی در سراسر جهان به 
آن می شود، ایجاد اختالل در جذب ترکیبات 
موجود در استاتین ها با مصرف گریپ فروت 

استاتین هایی  است.  گریپ فروت  آب  یا 
جزو  که  لوواستاتین  یا  آتورواستاتین  مانند 
خون  چربی  کاهنده  داروهای  معروف ترین 

با هستند،  که  درصورتی 
یا  گریپ فروت 

آب گریپ فروت مصرف شوند، عوارضی مانند 
ضعف عضالت یا پادرد را برای مصرف کنندگان 

در پی خواهند داشت.

5. مواد غذایی فراوری شده و 
MAIOs داروهای

کنسروی حاوی  و  فراوری شده  غذایی  مواد 
بر  عالوه  و  هستند  سدیم  باالیی  حجم 
اینکه مصرف مداوم آنها می تواند باعث 
افزایش فشارخون شود، با عوارض دیگری 
مانند تداخل دارویی با داروهای مربوط به 
 MAIOs بیماری پارکینسون و داروهای
یا مهارکننده های مونوآمین اکسیداز نیز 
همراه هستند. از این رو، افرادی که چنین 
داروهایی مصرف می کنند، باید تا حد امکان 
دور فست فودها، غذاهای فراوری شده و 

غذاهای کنسروی خط بکشند.

6. میوه ها و سبزی ها و داروهای 
دیگوکسین

دیگوکسین، یکی از داروهای پرمصرف 
برای بیماران مبتال به اختالالت قلبی است. 
وقتی مصرف کنندگان دیگوکسین، حجم 
باالیی از میوه ها و سبزی ها را در برنامه 
غذایی خود داشته باشند، فیبر زیادی دریافت 
می کنند. دریافت فیبر باال، با کاهش جذب و 
این رو،  از  است.  دیگوکسین همراه  عملکرد 
توصیه می شود برای پیشگیری از تداخل دارویی 
دیگوکسین با فیبر موجود در مواد غذایی، آن 
از  بعد  یا 2 ساعت  را حدود 1 ساعت قبل 

وعده های غذایی اصلی مصرف کنید.

7. گریپ فروت و داروهای اختالل 
نعوظ

کاهش  با  معموال  گریپ فروت  مصرف 
خون  گردش  سرعت  کاهش  و  فشارخون 
از  استفاده  این رو،  از  است.  همراه  بدن  در 
گریپ فروت یا آب گریپ فروت همزمان با 
مصرف داروهای مربوط به اختالل نعوظ مانند 

ویاگرا، می تواند عملکرد این داروها را مختل 
کند و عوارضی مانند سردرد، کاهش شدید 
فشارخون یا در برخی موارد، گرگرفتگی را 

برای بیمار داشته باشد.

8. مواد غذایی سرشار از ید و 
داروهای تیروئید

داروهای تیروئید حاوی ترکیباتی هستند که در 
روند تولید هورمون های تیروئید در بدن تداخل 
ایجاد می کنند و درنتیجه از عالئم پرکاری تیروئید 
می کاهند. براساس تحقیقات گسترده ای که در 
این زمینه انجام شده اند، رژیم های غذایی سرشار 
از ید باعث می شوند میزان بهبود در افرادی که 
از داروهای تیروئید استفاده می کنند، به پایین تر 
از حد عادی برسد. داروهای تیروئید مانع جذب 
ید در معده می شوند و دقیقا از همین طریق 
اثرگذاری می کنند. بنابراین، هرچه میزان ید در 
رژیم غذایی بیشتر شود، نیاز به مصرف داروی 
تیروئید هم بیشتر افزایش می یابد. نکته این است 
که هرچه دوز مصرفی داروهای تیروئید بیشتر 
شود، میزان بروز عوارض جانبی ناشی از این 
داروها مانند بثورات پوستی،  کهیر و حتی ابتال 
نیز بیشتر می شود. منابع  بیماری های کبد  به 
غذایی سرشار از ید عبارتند از غذاهای دریایی 
و جلبک هایی که در غذاهای خاصی مورد استفاده 
قرار می گیرند. همچنین، ید در نمک یددار و به 
میزان کمی هم در تخم مرغ، گوشت های قرمز 

و محصوالت لبنی یافت می شود.

از تداخل شیر و آنتی بیوتیک تا تداخل سبزی و دیگوکسین

8 تداخل غذا و دارو

داروها را فقط با آب مصرف کنید
از آنجایی که تمام مواد غذایی و انواع نوشیدنی ها به  جز آب ساده حاوی ویتامین ها 
و امالحی هستند که می توانند بر ترکیبات و اثرگذاری داروها تاثیر منفی بگذارند، 
توصیه می شود  تمام داروها را حتما و فقط با آب ساده میل کنید. ممکن است برخی 
مکمل های ویتامین از این قاعده مستثنا باشند و بتوان آنها را با آب میوه های طبیعی یا 
شیر هم مصرف کرد، اما به خاطر داشته باشید چه داروهای شیمیایی و چه مکمل های 
غذایی، تنها در صورتی می توانند با یک نوشیدنی به جز آب ساده مصرف شوند که 
پزشک شما در این مورد اظهارنظر کرده باشد. هیچ یک از بیماران نباید بدون توصیه 
پزشک خود دارو را غیر از آب، با نوشیدنی دیگری مصرف کنند. از طرف دیگر، 
توصیه می شود برای پیشگیری از ایجاد اختالل غذایی و دارویی، مصرف داروها را 

به یکی-   دو ساعت قبل یا بعد از وعده های غذایی اصلی موکول کنید.

دیگوکسین یکی از داروهای 
پرمصرف و رایج در بیماران مبتال 

به اختالالت قلبی است. وقتی  
مصرف کنندگان دیگوکسین، حجم 
باالیی از میوه ها و سبزی ها را در 
برنامه غذایی خود داشته باشند، 

فیبر زیادی دریافت می کنند. دریافت 
فیبر باال با کاهش جذب و عملکرد 

دیگوکسین همراه است
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