
تعريف من از دارو اين است: ماده شيميايى، گياهى، 
يا جانورى يا معدنى كه اگر به مقدر معين و در شكل 
مشخص به كار برده شود مى تواند اثر پيشگيرى، 
تشخيصى يا درمانى داشته باشد. مانند آسپيرين و 
پنى سيلين يا تركيبات بالدون يا مشتقات ترياك 
كه منشاء گياهى دارد، يا هورمون هاى تيروئيدى 
و انسولين كه منبع جانورى دارد. اگرچه اكنون 
همه اينها به طريق صناعى يا سنتتيك يا توسط 

مهندسى ژنتيك هم توليد مى شوند.

به اين ترتيب مى بينيم كه بعضى مواد مانند آسپيرين 
و پنى سيلين دارو حساب مى شوند صابون و خمير 
دندان هم كه در سالمت انسان موثر هستند مى توانند 
جزو داروها به حساب آيند، اگرچه جزو اقالم 

بهداشتى هستند. 
شكل  به  داروها  اثر  مطالعه  داروساز  كار 
فرموالسيون هاى مختلف بر بدن است، در حالى 
كه كار پزشك مطالعه اثر بيمارى هاى گوناگون بر 

بدن است. كار اين دو مكمل همديگرند.

داروهاى گياهى
حرف افراد غيرمتخصص درباره بى خطرى طب 
سنتى و داروهاى گياهى جدى نگيريد. گياهان 
خود يك كارخانه شيميايى هستند و هزاران ماده 
شيميايى در يك گياه وجود دارد. داروهاى گياهى 
هم مى توانند خطرناك باشند. آنها هم عوارض 
اگر مقدار معين  آنها  از  دارند و بعضى  جانبى 
مصرف نشوند خطر مرگ دارند. مشكل گياهان 
دارويى اين است كه استاندارد نيستند، يعنى ما 
نمى دانيم چقدر ماده موثره دارند. چون مقدار ماده 
موثره برحسب گونه  گياه و محل كشت و روش 
نگهدارى فرق مى كند. و ممكن است از مقدار 

ناچيز تا مقدار بسيار زياد در آنها وجود داشته 
باشد. عالوه برآن معلوم نيست كه كدام گونه  گياه 
چيده شده و آيا درست نگهدارى شده است يا نه.

داروهاى مدرن چگونه تهيه مى شود
مراكز تحقيقاتى و دانشگاه ها و صنايع داروسازى 
هميشه در حال پژوهش براى پيدا كردن داروهاى 
جديد هستند. پس از مراحل مقدماتى كه شامل 
آزمايش دارو در لوله آزمايشگاه بر روى سلول ها 
و ميكروارگانيسم هاست، آزمايش به مرحله حيوانى 
)5سال( و سپس به مرحله انسانى مى رسد كه ممكن 
است 6 تا 10 سال طول بكشد. توليد يك دارو 
از مرحله آزمايش تا ارائه به بازار، صدهاميليون  
اين  كنيد  مقايسه  حاال  باشد.  داشته  هزينه  دالر 
كوشش عظيم مجهزترين آزمايشگاه هاى جهان و 

برجسته ترين دانشمندان جهان را با دكتر علفى و 
طبيبان سنتى كه به تنهايى مدعى كشف دارويى هستند 

كه همه بيمارى ها را درمان مى كند.

داروها چگونه نامگذارى مى شوند؟
حدود پنج هزار ماده شيميايى وجود دارد كه دارو 
ناميده مى شود. داروها نام هاى مختلفى دارند. يكى 
نام شيميايى است كه ساختمان ملكولى دارو را 
توصيف مى كند مثال نام شيميايى يك داروى ضدايدز 
٣-آزيدو-٣-داكسى تيميدين است، كه چون حفظ 
كردن و نوشتن آن سخت است نام ژنريك زيدوويدين 
را به جاى آن كار مى برند. كارخانه هاى داروسازى اين 
ماده را فرموله مى كنند، يعنى موادى مانند استئارات 
منيزيم، الكتوز و... به آنها اضافه مى كنند تا سريع تر يا 
كندتر جذب شوند يا مثال در معده يا روده جذب 

شوند و نام اختصاصى خود را روى آن مى گذارند 
مانند رترووير. ساخت گالكسو اسميت كالين

عوارض جانبى داروها 
عوارض جانبى عبارت از واكنش هاى شناخته شده 
و غالبا پيش بينى شده و تجربه شده بيمار. يك دارو 
كه براى درمان اندام خاصى به كار مى رود ممكن 
است اثر نامناسبى روى اندام ديگر داشته باشد. 
مثال آسپيرين كه براى درمان سردرد به كار مى رود، 

ممكن است ايجاد زخم معده كند.

واكنش هاى زيانبار 
 عبارتند از واكنش هاى غيرمنتظره و پيش بينى ناپذيرى 
كه به اثرهاى معمولى ناشى از مصرف معمولى داروها 
مربوط نيستند. بلكه ممكن است از وضع شخصى 

بيمار پديد آيند، مانند اختالل ژنتيكى بيمار، يا فقدان 
آنزيمى كه معموال دارو را غير فعال مى كند. عاليمى 
مانند دانه ها و جوش هاى پوستى، ورم چهره، يا يرقان. 

حساسيت نسبت به داروها
حساسيت و آلرژى به داروها عارضه جانبى نيست 
بلكه واكنش بدن به دارو است كه به شكل جوش 
و بثورات پوستى، عطسه و آبريزش يا عاليم ديگر 
ظاهر مى شود. بعضى افراد نسبت به بعضى داروها 

حساسيت نشان مى دهند. 

 شوك آنافيالكسى
و  تهديدكننده  و  جدى  آلرژيك  واكنش  يك   
سريع است كه به طور ناگهانى آغاز مى شود و 
مى تواند منجر به مرگ شود آنافيالكسى معموال 

با عاليمى همچون ضايعات جلدى، خارش، تورم 
گلو و افت فشارخون همراه است. عوامل معمول 
آنافيالكسى نيش حشرات، مواد غذايى و داروهايى 

مانند پنى سيلين هستند.

اثرهاى مفيد و اثرهاى زيانبخش
هنگام ارزيابى منافع و خطرات دارو، پزشك خواص 
درمانى دارو را در برابر عوارض زيانبخش آن 
سبك و سنگين مى كند، مثال بعضى آنتى بيوتيك ها 
عوارض جانبى متعددى مانند تهوع، سردرد و اسهال 
ايجاد مى كنند. اگر مساله يك عفونت خطرناك در 
ميان باشد كه به درمان فورى نيازمند است مانند 
داروهاى ضدسرطان، چنين عوارض جانبى قابل 
قبول است اما اگر قرار باشد يك داروى ضدآبستى 
را سال ها يك شخص سالم مصرف كند، چنين 

عوارضى پذيرفتنى نيست. 

اثر دارونما يا اثر پالسبو
موادى خنثى هستند كه اثر فارماكولوژيكى و درمانى 
در بدن ندارند. اين مواد زمانى به كار مى روند كه 
بيمار فكر مى كند فالن دارو برايش موثر است اما 
در حقيقت دارو اثرى بر بيمارى او ندارد. برخى 
بيمارانى كه به دردهاى شديد مبتال بوده اند پس از 
مصرف دارونما اظهار بهبودى كرده اند. پالسبو در 
آرتريت ها، سرماخوردگى ها، سرفه، فشارخون و 
زخم معده تاثير مفيدى دارند. از هر ده نفر بيمار 
چهار نفر با پالسبو اظهار بهبودى مى كنند. بيشتر 
طبيبان سنتى و دكتر علفى ها و بيمارانشان كه براى 
داروهايشان تبليغ مى كنند و قسم مى خورند كه 
داروهايشان تاثير داشته، به علت بى اطالعى از اثر 
پالسبو، آن را به اثر درمانى نسبت مى دهند. براى 
آزمايش داروها الزم است عوارض جانبى و خواص 
درمانى آن حتما مشخص شود. بدون پالسبو ممكن 
است بسيارى از خواص مطلوب و عوارض جانبى 
حاصل به داروى تحت آزمايش نسبت داده شوند، 
در حالى كه اين خواص و عوارض مستقيما ناشى 

از دارو نيستند. دارو را با دارونما مقايسه مى كنند.

برای مصرف درست دارو، این تعاریف را باید دانست 

دارو چیست؟
حدود پنج هزار 

ماده شیمیايى وجود 
دارد كه دارو نامیده 

مى شود. داروها 
نام هاى مختلفى 
دارند. يكى نام 

شیمیايى است كه 
ساختمان ملكولى 
دارو را توصیف 
مى كند مثال نام 

شیمیايى يك داروى 
ضدايدز ٣-آزيدو-

٣-داكسى تیمیدين 
است، كه چون حفظ 
كردن و نوشتن آن 

سخت است نام 
ژنريك زيدوويدين 

را به جاى آن كار 
مى برند

 دكتر محمدرضا توكلى 
صابرى
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 با خوددرمانى خود را گول نزنيد
خطر بزرگ خوددرمانى اين است كه با درمان عالمتى بيمار ممكن 
است احساس اطمينان و آرامش كاذب كند. بسيارى از داروهاى بدون 
نسخه بيمارى را درمان نمى كند، بلكه عالمت بيمارى را از بين مى برد. 
مثال شخص دردى باالى شكم احساس مى كند و فكر مى كند در 
نتيجه سوء هاضمه يا افزايش اسيد معده است. يك شيشه آنتى اسيد 
مى خرد. هر بار كه اين درد را داشته از همين دارو را مصرف مى كند 
تا اينكه با حمله قلبى روانه بيمارستان مى شود. بيمارى او سوء هاضمه 
نبوده، بلكه آنژين صدرى يا بيمارى قلبى ديگر بوده است. بنابراين 
مى توانيد به مدت كوتاه از داروهاى بى نسخه استفاده كنيد ولى در 

نزديك ترين زمان خود را به پزشك برسانيد. 

خودسرانه دارو را قطع نکنيد
پايان  تا  بايد  نبايد دارو را قطع كرد، آنتى بيوتيك ها را  خودسرانه 
خورد، ناپديد شدن عاليم بيمارى لزوما به معنى تمام شدن عفونت 
نيست. كورتن ها را بايد به تدريج كم كرد تا از بروز هر واكنشى در 

پايان دارودرمانى جلوگيرى شود. 

نگهدارى از داروها
داروها را در ظرفش نگه داريد و اگر مجبور شديد در ظرف 
ديگرى بريزيد تمام اطالعات برچسب را روى ظرف جديد 

منتقل كنيد و ظرف اصلى را نگه داريد. 

داروها را در جاي خنك و خشك و دور از تابش خورشيد و دور از 
دسترس كودكان نگه داريد. كودكان فكر مى كنند كپسول ها و قرص هاى 
رنگين دارويى آبنبات يا شيرينى هستند. اگر بچه در خانواده داريد 
حتما از داروخانه بخواهيد دارو را در ظرف هايى به شما بدهند كه 

بچه ها نتوانند بازش كنند.

تاريخ انقضا 
بيشتر داروها داراى تاريخ انقضا هستند و پس از اين تاريخ هيچ دارويى 
قابل مصرف نيست چون تجزيه شده و سمى مى شود. هنگام موقع 
خريد داروها حتما به تاريخ انقضاى آنها توجه كنيد و هيچ دارويى 

را پس از گذشت تاريخ انقضاى آن مصرف نكنيد.

چه وقتى داروها فاسد مى شوند و آنها را بايد دور ريخت؟
داروهاى كهنه را بايد دور بريزيد. عاليم داروهاى فاسد:

 استامينوفن و آسپيرينى كه بوى سركه مى دهد. 
 قرص هايى كه شكسته شده ترك دارند و رنگشان رفته است.

 مايعاتى كه غليط شده اند، و مزه اوليه شان رفته است.
 پمادها و كرم هايي كه بويشان تغيير كرده و رنگشان رفته يا سفت شده اند. 
 هرمايعى كه بايد در يخچال نگهدارى شود و دو هفته بيرون مانده است

 قرص يا كپسولى كه بيشتر از ٢ سال مانده. 
 سوسپانسيونى كه ته نشين سفت دارد و مانند يك كيك در ته 

شيشه مانده است.

 داروها را به اندازه و درست مصرف كنيد

همه افراد به يكسان به دارو پاسخ نمى دهند و بايد برحسب سن، وضع 
عمومى و سالمت بيمار مقدار مصرف دارو را تنظيم كرد. مصرف بيش 

از حد، ممكن است به مسموميت دارويى منجر شود. 

مقدار مصرف در گروه هاى آسيب پذير
در سالخوردگان و شيرخواران و كودكان و زنان باردار مقدار و طرز 
مصرف دارو فرق مى كند و بايد با دقت مصرف شود. مادران شيرده 
بايد دقت كنند و با پزشك يا داروساز مشورت كنند چون بعضى داروها 
مى توانند از راه شير به نوزاد برسند. اگر قصد باردار شدن داريد در دوران 
آبستى و نيز هنگام شيردادن تا آنجايى كه ممكن است از خوردن دارو 
خوددارى كنيد مگر با توصيه پزشك. سالخوردگان احتماال چند دارو 
مصرف مى كنند بنابراين بايد در مصرف داروها و فاصله گذارى رعايت 

دستورهاى دارويى و تغذيه و رژيم غذايى دقت كنند. 

تداخل اثر داروها
با هم مصرف مى شوند ممكن است  هنگامى كه دو داروى مختلف 
اثر همديگر را تشديد يا تضعيف كنند. بعضى از تداخل اثر داروها 
ممكن است زيانبخش باشد. مثال ممكن است روى جذب دارو تاثير 
گذاشته و عمل جذب را كند يا تسريع كند. مثال اگر تتراسيكلين ها كه 

يك نوع آنتى بيوتيك هستند با قرض آهن يا آنتى اسيدها خورده شوند، 
تركيباتى مى سازند كه به آسانى جذب نمى شوند يا مثال شير جذب 
بعضى داروها را كاهش مى دهد يا خوردن آنتى هيستامين ها با مسكن ها 
و خواب آورها اثر همديگر را تشديد مى كند يا امالح روى باعث كاهش 
جذب تتراسيكلين ها مى شود. مواد غذايى هم روى جذب داروها اثر 

مى كنند. بعضى از داروها بايد با فاصله از همديگر تجويز شوند. 

داروها به چه شکل تجويز مى شوند؟
داروها به شكل هاى مختلفى توليد مى شوند و در اينجا به طور خالصه در 

مورد آنها صحبت مى كنم. 
تجويز موضعى: در بيمارى هايى مانند عفونت هاى پوستى و احتقان بينى 
الزم است دارو به شكلى تجويز شود كه اثر موضعى داشته باشد تا اثر 

عمومى. كرم هاى پوستى، پماد و لوسيون از اين قبيل هستند. 
فراورده هاى آهسته رهش به آهستگى ماده دارويى را آزاد مى كنند و در 
مواردى به كار مى روند كه تزريق دارو ناممكن است يا آزاد شدن مقادير 

كم دارو الزم است كنترل شود.
فراورده هاى پوستى موضعى: كرم، يك فراورده غيرچرب است كه 

براى مرطوب كردن بدن مصرف مى شود. 
پماد يك فراورده چرب است كه روى پوست زده مى شود و براى 

درمان خشكى پوست به كار مى رود. 
سوسپانسيون يك داروى مايع است كه ماده دارويى در آن به حالت 

تعليق است و بايد هميشه قبل از مصرف تكان دهيد. 
لوسيون، محلول يا سوسپانسيون است روى پوست ماليده مى شود حالت 

مايع دارد و براى پوشش سطح وسيعى از بدن به كار مى رود.
شياف  مقعدى و مهبلى از يك ماده چربى درست شده كه در بدن ذوب 
مى شود و داروى خودش را آزاد مى كند و در مواردى استفاده مى شود كه 

بيمار از راه خوراكى نمى تواند دارو را مصرف كند.
قطره ها: به شكل قطره خوراكى، چشمى، گوشى، بينى توليد و در محل هاى 

مربوطه ريخته مى شوند.
آئروسل ها: داراى محلول يا سوسپانسيون هست كه تحت فشار از دريچه 
اينهالر به شكل ذرات ريزى آزاد مى شوند و در درمان بيمارى هاى تنفسى 

مانند آسم به كار مى روند. 
داروهاى بدون نسخه، داروهاى با نسخه: داروهاى بدون نسخه بدون نسخه 
و براى بيمارى هاى جزيى و رفع عاليم بيمارى مانند سرفه و سرماخوردگى 

و بريدگى و خراشيدگى ضددردها ملين ها مصرف مى شوند.
داروهاي با نسخه را پزشك بايد تجويز كند و نمى توان خودسرانه آنها را 

مصرف كرد، مانند داروهاى قلبى، عصبى 

استفاده از داروها
زمان مصرف دارو مهم است و دقيقا بايد رعايت شود. هميشه دستور پزشك 
را در باره زمان و روش استفاده از داروها به دقت رعايت كنيد و هيچگاه 
سرخود و بدون مشورت با پزشك مقدار مصرف دارو يا زمان و فواصل 

بين مصرف داروها را تغيير ندهيد. از پزشك بپرسيد سه بار در روز 
هر هشت ساعت يا اينكه سه بار در مدتى كه بيدار هستيد. يعنى 

صبح و ظهر و شب

روش مصرف
بپرسيد كه دارو پيش از غذا، بعد از غذا و يا همراه با غذا بايد 

خورده شود.
بعضى داروها با معده خالى، بعضى پيش از غذا، يا بعد از غذا. آنى 
بيوتيك ها پيش از غذا يا بعد از غذا، سولفاميدها و داروهاى ضدنقرس 
با مقدار زيادى مايعات، تتراسيكلين ها و ويتامينB نبايد با شير، لبنيات و 
آنتى اسيدها مصرف شود. قرص ها يا كپسول ها را بايد بلعيد و نبايد جويد. 
مصرف بيش از حد: هيچگاه از مقدار تجويز شده تجاوز نكنيد، قرص هاى 
معمولى آهن كه براى پيشگيرى و درمان كم خونى به كار مى رود اگر توسط 
كودكى به مقدار زياد مصرف شود، ممكن است سبب مرگ شود. تعداد 
كودكانى كه در اثر خوردن داروها به طور تصادفى در سال مى ميرند بيش از 
مجموع كودكانى است كه در اثر سرخك، سرخجه، فلج اطفال، سل و مخملك 
مي ميرند. يكى از كاركنان انبار كارخانه داروسازى تهران، با تصور اينكه هر 
چيز كه كمش خوب است، زيادش عالى ست چند شيشه مولتى ويتامين را 
در يك كاسه خالى كرد و دور از چشم همكاران، نان سنگكى را در آن 
تريد كرد و خورد. پس از چندى، دل پيچه و اسهال شديد او را وادار به 

اعتراف كرد و با آمبوالنس روانه بيمارستان شد.

 طبيعى يا شيميايى
سنتى   طبيبان  و  علفى ها  دكتر  دهان  از  خيلى  را  لغت  دو  اين 
مى شنويم. آنها ادعا دارند داروهاى آنها طبيعى و داروهاى طب 
شيميايى  كارخانه  بزرگ ترين  انسان  كبد  است.  شيميايى  نوين 
ماده ديگر  ماده تجزيه شده و هزاران  آن هزاران  است كه در 
تركيب مى شود و از طريق خون به سلول ها مى رسند و سپس 
مواد دفعى شيميايى را از طريق ادرار و مدفوع خارج مى كنند. 
بودن  غيرطبيعى  و  بودن  خوب  معنى  به  چيزى  بودن  طبيعى 
پرتو  كبرا،  سم  آرسنيك،  نيست.  چيز  آن  بودن  بد  معنى  به 
در  مى توان  همگى  را  ابوال  ويروس  و  لرزه  زمين  هسته اى، 
آسپيرين  پنى سيلين،  واكسن ها،  كه  حالى  در  يافت،  طبيعت 
نمى توانيم  آن  بدون  و  انسان هستند  شيميايى و ساخت دست 

باشيم. داشته  سالمى  زندگى 

دو قاعده مهم
اين كه طبيبان سنتى داروهاى زيادى فقط براى  قاعده اول: دليل 
يك بيمارى معين توصيه مى كنند، اين است كه هيچ دارو و درمان 
واقعى براى آن پيدا نشده. ديديد كه دكتر علفى ها و طبيبان سنتى براى 
زنجفيل،  موز،  شيرين، حجامت،  بنفشه، جوش  روغن  كويد-1٩ 
ترياك و تعداد زيادى داروهاى ديگر را توصيه كردند. معاونت طب 
سنتى وزارت بهداشت بيش از 40 دارو را براى كرونا تجويز كرد. 

قاعده دوم: هروقت دكتر علفى ها و طبيبان سنتى ادعا كردند يك 

دارو بيمارى هاى متعدد و گوناگونى را درمان مى كند، بدانيد آن دارو 
روى بيمارى هيچ اثرى ندارد.

را  داروها  وقت  بپرسيد: چه  او  از  مى رويد  پزشك  پيش  وقتى 
مصرف كنم؟ آيا تمام داروها را تا پايان آنها مصرف كنم؟ چگونه 

مصرف كنم.؟ عوارض جانبى داروها چيستند؟ 
آيا پس از تمام شدن داروها نسخه را تكرار كنم؟ آيا دوباره رجوع 
كنم؟ چه وقت؟ اگر مصرف يك وعده دارو را فراموش كردم چه كنم؟
وقتى پيش داروساز مى رويد از او بپرسيد: مقدار مصرف، طرز مصرف، 
زمان مصرف چگونه است؟ اگر قرص و كپسول را از شيشه درآورد و 
در پاكت گذاشت بخواهيد كه نام دارو، روش مصرف و مقدار مصرف 
و تعدادش را به خط خوانا روى پاكت بنويسد. چه مدت دارو را مى توان 
نگه داشت؟ در چه جايى بايد نگه دارى شود؟ اگر داروى بى نسخه 
مى خريد بگوييد كه براى، خودتان، يا فرد سالخورده، يا كودك يا زن 
باردار مى خواهيد.بعضى بيماران نسخه را مى خوانند و با برچسب دارو 
مقايسه مى كنند. اگر تفاوتى پيدا شد حتما از داروساز داروخانه بپرسيد. 

داروهاى طب نوين كه منشاء طبيعى دارند
بسيارى از داروهاى طب نوين منشاء گياهى دارند، يعنى با مطالعه 
روى طب سنتى مواد موثره گياهى جدا شده و به شكل كپسول و قرص 
درآمده اند. داروهايى مانند آسپيرين، پنى سيلين، افدرين ديگوكسين، 
وينكريستين،  توبو كورارين،  كورارين،  تاكسول ها،  ديژيتوكسين، 

وينبالستين و داروهاى بسيار ديگرى همگى منشا گياهى دارند.


