
بسمه تعالی

فارماکولوژی کاربردی در پرستاری

نویسندگان :

سکینه معانی 
) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ورامین پیشوا (

دکترعباس داودوندی 
فارماکولوژیست

انتشارات ارسطو 
) چاپ و نشر ایران (

1398



سرشناسه:معانی،سکینه،۱۳۶۱-
نویسندگان پرستاری/ در کاربردی فارماکولوژی : پدیدآور نام و عنوان

سکینهمعانی،عباسداودوندی.
مشخصاتنشر:مشهد:ارسطو،۱۳۹۸.

:۱0۶ص.:مصور،جدول،نمودار؛۱۴/۵×۲۱/۵سم. مشخصاتظاهری
شابک:۹7۸-۶00-۴۳۲-۳۴۸-۲

وضعیتفهرستنویسی:فیپا
:داروشناسی موضوع

Pharmacology: موضوع
:داروها--شکلهایمصرف موضوع

Drugs--Dosage forms: موضوع
:داروها--عوارضجانبی موضوع

Drugs--Side effects: موضوع
شناسهافزوده:داودوندی،عباس،۱۳۴7-

RM۳00:ردهبندیکنگره
ردهبندیدیویی:۶۱۵/۱

شمارهکتابشناسیملی:۵7۸۲۵۵۳

نامکتاب:فارماکولوژیکاربردیدرپرستاری
مولفان:سکینهمعانی-عباسداودوندی

ناشر:ارسطو)باهمکاریسامانهاطالعرسانیچاپونشرایران(
صفحهآرایی،تنظیموطرحجلد:پروانهمهاجر

تیراژ:۱000جلد
نوبتچاپ:اول– ۱۳۹۸

چاپ:مدیران
قیمت:۲0000تومان

شابک:۹7۸-۶00-۴۳۲-۳۴۸-۲
تلفنمرکزپخش:0۹۱۲0۲۳۹۲۵۵

www.chaponashr.ir

انتشارات ارسطو



 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   شماره صفحه

فصل اول: دارو   ........................................................................................   7

فصل دوم: درد   ......................................................................................   19

فصل سوم: فشار خون   .........................................................................   29

فصل چهارم: دارو های موثر بر دستگاه گوارش   ..............................   40

فصل پنجم : ضد انعقاد ها   .................................................................   47

فصل ششم: آنمی   ................................................................................   57

فصل هفتم: دیابت   ...............................................................................   64

فصل هشتم: آنتی بیوتیک ها   .............................................................   74

فصل نهم: دارو های ضد افسردگی   ....................................................   92

منابع   ...................................................................................................   106





    5

 

مقدمه :

زمینه  در  پرستاران  گوناگون  وظایف  از  یکی  دارویی  دستورات  اجرای 
مراقبت بالینی از بیمار است. با توجه به طیف وسیع داروها، داشتن آگاهی 
از تمام داروها و اقدامات پرستاری مربوطه، کاری بس دشوار و الزمه برخورد 
اطالعات  دارای  حاضر  کتاب  است.  گوناگون  داروهای  با  مستمر  و  مداوم 
دارویی ساده، مختصر و مفید می باشد که با توجه به خالصه بودن مطالب و 
نیاز به صرف زمان کمتر خواندن این کتاب به دانشجویان و حتی پرستاران 
شاغل نیز توصیه می گردد. اگرچه ما سعی نموده ایم تا کتاب عاری از اشتباه 
اندک  بروز خطاءهر چند  امکان  اثری  هر  در  باشداما  علمی  احیانا  و  تایپی 
ایمیل  آدرس  به  خود  سازنده  نظرات  انعکاس  با  دارد،خواهشمندیم  وجود 
maani_s61@yahoo.com ما را در ارتقاء کیفیت این کتاب یاری رسانید. در 

انتشار آن قبول  ایران که در چاپ و  از مرکز چاپ و نشر  پایان الزم است 
زحمت فرموده قدردانی نمایم. 

و من اله توفیق
  سکینه معانی
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فصل اول 

دارو

دارو: ماده ای است که به منظور  درمان، بهبودی، تشخیص و پیشگیری 
از اختالالت سالمتی مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع، داروها درمان اولیه 
به محل دریافت  توجه  بازگرداندن سالمتی هستند.بدون  مددجویان جهت 
مراقب بهداشتی، بیمارستان، درمانگاه یا منزل – پرستاران نقش مهمی را در 
آماده کردن و تجویز دارو،آموزش در مورد دارو و ارزشیابی پاسخ های مددجو 

به داروها ایفا می کنند.

فارماکولوژی: مطالعه طریقه عمل این مواد است که این مطالعه نیازمند 
درک علوم زیستی و داشتن اطالعات علمی کافی در زمینه رشد و تکامل، 

آناتومی انسان، تغذیه و ریاضی می باشد. 

اشکال مختلف دارو

� ) Tab ( قرص

� ) Amp ( آمپول

� ) Drop ( قطره
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کپسول ) Cap ( ) از جنس ژالتین و معموال برای داروهای تلخ ( �

� ) Lot ( لوسیون

� ) Spray ( اسپری

� ) Pomad or oint ment ( پماد

� )pearl ( پرل

� ) Syr ( شربت

� ) Supp ( شیاف

� ) Elexir ( الگزیر

� ) Serum ( سرم

� )vial(ویال

اسامی داروها:

معموال هر دارو سه نام متفاوت دارد. نام شیمیایی دارو توصیف دقیقی 
از ترکیب و ساختار مولکولی آن فراهم میکند.نام های شیمیایی به ندرت در 
مراکز بالینی به کار میروند. یک مثال برای نام شیمیایی ان – استیل- پارا-

یک  استامینوفن  میشود.  شناخته  تیلنول  بنام  معموال  که  است  آمینوفنل 
نام ژنریک برای تیلنول است. نام ژنریک در واقع نامی است که در فهرست 
داروهای ایاالت متحده درج میگردد. نام تجاری یا اختصاصی نامی است که 
کارخانه تولید  کننده به وسیله آن یک دارو را در بازار به فروش می رساند. 
نام تجاری عالمت R را در باالی اسم دارد که نشان میدهد کارخانه دارو را 
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با این نام به بازار عرضه نموده است. مثال نام تجاری استامینوفن : آسفن، 
پنادول، تیلونل است که عالمت R بر روی آن قرار دارد.

روش های مصرف دارو

� PO خوراکی

� LOCAL موضعی

�  -SUB CUTANEOUS جلدی  زیر   –  INTRA DERMA جلدی 
 INTRA VEIN وریدی – INTRA MUSCULAR عضالنی

� INHALER استنشاقی

�   RECTAL مقعدی

منشا داروها

گیاهی : امروزه کمتر از دارو های گیاهی استفاده می شود اما دیژیتال ها . 1
هنوز کاربرد دارند. گیاهان دارای مواد موثره ای مثل آلکالوئید ها - 

گلیکوزید ها و. .. می باشند که دارای خاصیت دارویی هستند.

شیمیایی ) سنتتیک ( : تعداد زیادی از داروها از مواد شیمیایی تهیه . 2
می شوند.

سنگ های معدنی : گلوکونات سدیم - کلرور سدیم - بیکربنات سدیم. 3

حیوانی : هپارین - هیالورونیداز - انسولین. 4

* نکته : یک آلکالوئید مانند آتروپین از گیاه بالدونا بدست می آید.
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* نکته : نیکوتین موجود در تنباکو نوعی آلکالوئید است.

* نکته : از گلیکوزید ها در تهیه داروهایی چون دیگوکسین استفاده می شود.

حساسیت دارویی (Drug  Allergy( : وقتی سیستم ایمنی در معرض یک 
آلرژن قرار میگیرد شروع به تولید نوع خاصی پادتن به نام IgE می کند. پادتن 
به ماست سل ها متصل می شود و ماست سل ها با انفجار خود مواد شیمیایی 
مختلفی از جمله هیستامین و اینترلوکین آزاد میکنند که عامل اصلی بروز 
عالیم آلرژی است بنابراین به واکنش های ایمنی و بدون مکانیسم بدن در 
آن،  پوستی  شاخص  شایعترین  و  می گویند  دارویی  حساسیت  دارو ها  برابر 
لرز - خارش - رنگ  آلرژی: کهیر - تب و  راش پوستی است. عالئم دیگر 
پریدگی تپش قلب - آبریزش بینی - خواب آلودگی می باشد. مانند آسپرین 
که در صورت بروز آلرژی، شخص دچار حمله آسم شدید می شود. و مصرف 
پنی سیلین در صورت بروز آلرژی شخص را دچار شوک آنافیالکسی می کند 

یعنی افزایش حساسیت منجر به واکنش آنتی ژن - آنتی بادی می شود.

ایدیوسنکرازی (Idiosyncrasy( : حساسیت غیرطبیعی نسبت به دارو که 
مخصوص یک فرد می باشد و بدون علت روشنی بروز می کند )معموال دالیل 
بسیار  حساسیت های  صورت  به  است  ممکن  واکنش ها  این  دارد(  ژنتیکی 
به  دهی  پاسخ  عدم  یا  و  اندک  خیلی  دوز های  به  نسبت  مرگبار  و  شدید 
دوز های باال باشد، ممکن است یک بیمار پاسخ غیرمعمول به یک دارو بدهد 
که تحت عنوان ایدیوسنکرازی شناخته می شود. یک نوع ویژه ایدیوسنکرازی 

افزایش حساسیت است که معموال ماهیت آلرژیک دارد.

تحمل (Drug resistance( : مقاومت به دوز کنونی و نیاز به دوز بیشتر 
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برای تاثیر اولیه دارو.

تاکی فیالکسی (Tachy phylaxis( : پدیده ای است که دارو اثر خود را به 
علت تجویز مکرر از دست می دهد.

اینفیوژن )Infusion( : حالتی که در آن دارو به صورت مستقیم اما با سرعت 
کم وارد خون می شود. بنابراین مسئله جذب در اینفیوژن مطرح نمی شود.

دارو  از  زمان،  واحد  در  که  از خون  : حجمی  )پاکسازی(   )CL( کلیرانس 
پاکسازی می شود.

دوز بارگذاری )Loading dose( : عبارت است از دوز مورد نیاز برای رسیدن 
به سطح خاصی از غلظت پالسمایی دارو با یکبار تجویز دارو

دوز نگهدارنده )maintenanced dose( : عبارت است از دوز مورد نیاز برای 
تجویز مکرر جهت حفظ سطح پالسمایی هدف

عبور اول کبدی ) First Pass Effect ( : به حذف دارو بعد از تجویز اما قبل 
از رسیدن به گردش خون سیستمیک گفته می شود.

فراهمی زیستی )Bio availability( : کسر یا درصدی از داروی تجویز شده 
به گردش خون سیستمیک می رسد که با فرموالسیون دارو ارتباط دارد.

توزیع و متابولیسم دارو ها : تمام دارو های خوراکی پس از جذب از طریق 
ورید پورت ) باب ( به کبد برده می شوند یا بدون تغییر وارد خون می شوند 
)مهمترین  متابولیکی می شوند  تغییرات  آنزیم های کبدی دچار  یا توسط  و 

آنزیمی که این تغییرات را ایجاد می کند P450 می باشد.(

• نوع 	 دو  کبدی  آنزیم های  روی  تاثیر  نظر  از  دارو ها  کلی  طور  به 
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می باشند: 1( برخی دارو ها این آنزیم ها را زیاد می کنند مانند اکثر 
دارو های ضد تشنج مثل : فنوباربیتال - فنی توئین و یا بعضی آنتی 
بیوتیک ها مثل ریفامپین 2( برخی دارو ها این آنزیم ها را کم می کنند 

مثل اریترومایسسین - سایمتیدین 

تداخالت دارویی )Drug Interactions( : اگر دو داروی مختلف مصرف شود 
و داروی اول جز دارو هایی باشد که مقدار آنزیم های کبدی را افزایش می دهد 
آن گاه اثر بخشی داروی دوم کاهش می یابد زیرا درصد زیادی از داروی دوم 
اگر داروی اول جز دارو هایی  اما  توسط آنزیم های کبدی متابولیزه می شود 
می شود  باعث  گاه  آن  می دهد  کاهش  را  کبدی  آنزیم های  میزان  که  باشد 
کمتری  مقدار  به  دوم  داروی  زیرا  می یابد  افزایش  دوم  داروی  بخشی  اثر 
توسط آنزیم های کبدی متابولیزه می شود و اثر بخشی باالیی خواهد داشت. 
بنابراین متابولیسم کبدی و اتصال داروها به پروتئین های پالسما عامل اصلی 

تداخالت دارویی است.

نمونه هایی از تداخالت دارویی

آسپرین

بتامتازون – هیدروکورتیزون 
– کلوبتازول – 

تریامسینولون- پردنیزولون 
– بکلومتازون – متیل 

پردنیزولون

افزایش عوارض گوارشی

افزایش تمایل به خونریزیهپارین – وارفارین

افزایش سمیت متوتروکساتمتوتروکسات
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فلوکستین – 
فلووکسامین – 

سیتالوپرام- سرترالین

فنلزین – سلژیلین – 
مپریدین – امی تریپتیلین 

– دزیپرامین – ایمی پرامین 
– نورتریپتیلین

سندروم سروتونین – افزایش 
فشار خون – تاکی کاردی 
– سفت شدن ماهیچه ها – 

تشنج – هایپر ترمی

هیدروکلرتیازید
افزایش سمیت دیگوکسیندیگوکسین

لیتیم
افزایش سطح پالسمایی 

لیتیم

وارفارین

سایمتیدین – اریترومایسین 
– لواستاتین – مترونیدازول 

– کوتریموکسازول – 
کلریترومایسین

افزایش اثرات ضد انعقادی تستسترون – آسپرین- 
سلکوسیب-دیکلوفناک- 

ایبوپروفن- کتروالک-
پیروکسیکام- کینیدین- 

تیروکسین

کاربامازپین- فنی توئین –
ریفامپین- فنوباربیتال

کاهش اثرات ضد انعقادی

جنتامایسین

فوروزماید- آمپی سیلین 
– کلسیم گلوکنات- 

سفازولین- دگزامتازون- 
دیفن هیدرامین- هپارین- 
هیدروکورتیزون- انسولین 

رگوالر

افزایش سمیت گوشی و 
کلیوی
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حذف و متابولیزه کلیوی دارو ها : دارو هایی که توسط کبد دفع می شوند 

عمدتا  می شوند  دفع  کلیه  توسط  که  دارو هایی  اما  می شوند  متابولیزه  ابتدا 
متابولیزه نشده و به صورت دست نخورده دفع می گردند.

• پنی سیلین دارویی است که به صورت دست نخورده دفع می شود و 	
باید در نارسایی کلیه دوز آن کنترل شده و کاهش یابد.

سرنوشت داروها : 1. جذب 2. انتشار 3. متابولیسم )کبد( 4. دفع

• در اکثر داروها فرم اصلی )دست نخورده( دارو اثرگذار است اما در 	
بعضی باید متابولیزه گردد تا فعال و مؤثر واقع شود.

آگونیست : دارو یا ماده ای است که به گیرنده متصل شده و گیرنده را 
فعال می کند.

آنتاگونیست ) پادزهر - آنتی دوت ( : دارو یا ماده ای که به گیرنده متصل 
می شود و مانع فعال شدن گیرنده می شود )یا مانع بروز پاسخ می شود(

انواع آنتاگونیست

گیرنده  یک  به  اتصال  سر  بر  آگونیست  با   : فارماکولوژیک  آنتاگونیست 
رقابت داشته و اثر متضاد نشان می دهد. مانند: هیستامین و آنتی هیستامین

آنتاگونیست فیزیولوژیک : با اتصال به یک گیرنده متفاوت از آگونیست اثر 
مخالف با آگونیست را القا می کند. مانند: هیستامین و اپی نفرین

اثر  آگونیست  خود  بر  مستقیما  شیمیایی  مواد   : شیمیایی  آنتاگونیست 
می گذارد و از رسیدن آن به گیرنده ی هدف جلوگیری می کند.
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فارماکودینامیک : اثر دارو بر بدن را فارماکو دینامیک می گویند. مالحظات 

اصلی فارمادینامیک عبارتند از محل مولکولی اثر، منحنی دوز- پاسخ، شاخص 
درمانی و پیدایش تحمل، وابستگی و عالیم ترک.

• گیری های 	 اندازه  با  دارو  اثر  مولکولی  محل   : دارو  اثر  ملکولی  محل 
آزمایشگاهی مشخص می شود و ممکن است به درستی بر هم کنشهای 
دارو- گیرنده ی مسئول آثار بالینی دارو را مشخص کند یا نکند ، این 
آثار بالینی به نوبه خود به طور تجربی در طبی کارازمایی های بالینی 

به دست می آیند.

• را در مقابل غلظت 	 آثار یک دارو  این منحنی   : پاسخ   – منحنی دوز 
آن ترسیم می کند. قدرت potency به نسبت دوز دارو به اثر بالینی 
آن اطالق می شود. برای مثال رسپریدون از اوالنزاپین قوی تر است 
چراکه اثر درمانی 4 میلی گرم رسپریدون قابل مقایسه با 20 میلی گرم 

اوالنزاپین است. 

• شاخص درمانی: نسبت دوز سمی دارو به بیشترین دوز موثر آن است. 	
برای مثال داروهایی مانند لیتیوم شاخص درمانی کمی دارند بنابراین 
برای اجتناب از مسمومیت باید غلظت پالسمایی را به دقت پایش نمود.

• به 	 مدتی  از  پس  فردی  که  هنگامی  ترک:  عالئم  و  وابستگی  تحمل، 
داروی خاصی کمتر پاسخ می دهد نسبت به آن دارو تحمل پیدا کرده 
است. پیدایش تحمل می تواند همراه با ظهور وابستگی فیزیکی باشد 
که عبارت است از نیاز به ادامه مصرف دارو به منظور جلوگیری از 

پیدایش عالیم ترک.
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فارماکوکینتیک : اثر بدن بر دارو که شامل  )جذب - انتشار - متابولیسم 

- دفع ( می باشد را فارماکوکینتیک می گویند. برای توضیح فارماکوکینتیک 
4 مرحله ی ADME باید در نظر گرفته شود. 

• تجویز 	 مسیر  از  دارو  گذشتن  و  ورود  فرآیند   Absorption فاز جذب 
شده به درون جریان خون و پالسما است. این فاز بستگی به چند 

عامل دارد:  

1( میزان انحالل پذیری لیپیدی دارو که نخستین عامل است چراکه یک 
بیولوژیکی  غشاهای  از  عبور  برای  کمتری  مشکل  در چربی  محلول  داروی 
داشته و به راحتی می تواند از الیه فسفولیپید گذر کند بنابراین بهتر از طریق 
پوسته و غشاهای مخاطی جذب می شود. در مقابل یک ماده محلول در آب، 
به ماندن در محیط آبکی تمایل داشته و به راحتی از غشاء عبور نمی کند که 
باید از مکانیزم انتشار تسهیل شده، انتقال فعال استفاده کند.                                                                

2( میزان ph عامل مهم بعدی است. یک داروی اسیدی مانند آسپرین 
در معده بهتر جذب می شود تا در محیط قلیایی مثل روده و برعکس داروی 

قلیایی پتدین در روده بیشترین جذب را دارد. 

3( حجم خون در گردش ناحیه تجویز دارو 

4( دمای بدن یا ناحیه ی تجویز دارو عامل دیگری است. اگر این دما در 
سطح محل تجویز زیاد باشد بدن برای دفاع در برابر دمای اضافی از پدیده 
گشاد شدن ذپرگ )وازودیالتاسیون( در جهت دفع گرمای اضافی استفاده 
کرده که پی آمد آن افزایش در گنجایش عروق خونی و به همراه آن افزایش 

سرعت جذب دارو خواهد بود.



    17  لو  لص   دررد

5( عملکرد و وظیفه دارو عامل دیگری است که مدنظر قرار می گیرد. به 
عنوان مثال برخی از داروهای تنگ کننده عروق به محض تجویز )ورود به 
بدن( با عملکرد موقتی در موضع و با محدود کردن اندازه رگ ها، باعث  کند 
شدن جذب در آنها می شود و گاهی پزشک می تواند از این پدیده بهره برداری 
کند برای مثال برخی بی حس کننده های موضعی را به همراه داروهای آلفا 
–آدرنرژیک) اپی نفرین – نوراپی نفرین( که تنگ کننده عروق هستند برای 

کند کردن جذب و تداوم اثر دارو در موضع مورد نیاز بکار می برند.

• و 	 بافت ها  به داخل  دارویی  مواد  انتشار  و  نفوذ   :  Distribution توزیع 
مایع بین سلولی است.

توزیع دارو ها : عوامل متعددی بر توزیع دارو نقش دارد :

اندازه ی بافت : هرچه بافت بزرگتر باشد میزان توزیع دارو در آن بافت . 1
بیشتر می شود.

قلب، . 2 دارند مثل  بیشتری  بافت هایی که خون رسانی   : جریان خون 
می رسد  آنها  به  کمتری  که خون  بافت هایی  به  نسبت  مغز  و  کلیه 

مانند چربی و استخوان زودتر به غلظت های بافتی باال می رسند.

حاللیت : میزان حاللیت یک دارو در بافت در غلظت دارو در آن بافت . 3
چربی  در  باال  غلظت  که  داروهایی  مثال  عنوان  به  می گذارد.  تاثیر 
دارند در بافتی مانند مغز بیشتر تجمع می یابند ) بافت مغز از جنس 
چربی است ( برای مثال ایندرال که محلول در چربی است خود را 
به مغز می رساند و باعث ایجاد اختالل خواب می شود ولی آتنولول 

حاللیت ناچیزی داشته بنابراین اثرات مرکزی کمتری دارد.
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بافت . 4 یک  یا  خون  در  ماکرومولکول ها  به  دارو  یک  اتصال   : اتصال 
غلظت دارو را در آن بافت افزایش می دهد مانند وارفارین که آلبومین 

پالسما متصل می شود و غلظت آن در خون باال می رود.

به . 5 متصل  یا  آزاد  حالت  به  دارو ها  پالسما  در   : پالسمایی  اتصال 
است  فعال  دارو  آزاد  بخش  فقط  دارند،  وجود  پالسما  پروتئین های 
و دستخوش تغییرات متابولیسمی و دفع می شود. تجویز دو دارو به 
صورت هم زمان باعث می شود یک دارو به پروتئین پالسما و داروی 

دیگر آزاد باشد و ممکن است باعث ایجاد مسمومیت گردد.

• زیست ترادیسی یا متابولیسم : شکسته شدن مواد دارویی به اجزای 	
عمل کننده می گویند . داروی وارد شده به بدن در دو فاز متابولیز 
می شود. ابتدا شکسته شده ) هیدرولیز ، اکسیداسیون و غیره  ( و 

سپس با مواد دیگر ترکیب می گردد. 

• مواد 	 ی  مانده  باقی  حذف  و  پاکسازی  فرآیند   :  Elemination دفع 
دارویی از بدن و خارج نمودن آن است. در موارد نادر مادهی دارویی 

درون بافت مانده و دفع نمیشود.

تراتوژن : مضر بودن دارو برای جنین به دلیل عبور از جفت می باشد.
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فصل دوم 

درد

درد یک حس بسیار ذهنی است بنابراین ارزشیابی شدت و کنترل آن 
از  از یک حس فیزیکی محض است چراکه شدیدا  مشکل است. درد فراتر 
متغیر  نیز  آستانه درد  تاثیر می پذیرد.  اجتماعی  و ساختار  احساس  ادراک، 
درد  که  معنایی  به  بسته  آسیب،  ایجاد  از  بعد  مختلف  افراد  اینرو  از  است 
در آنها دارد و حواسپرتی ناشی از محیطی که در آن قرار گرفته اند میزان 

متفاوتی از درد را تجربه خواهند کرد. 

ضد درد ها را می توان به چند قسمت تقسیم کرد :

)opioid ( ضد دردهای نارکوتیک )1

2( ضد دردهای غیر نارکوتیک که شامل داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی 
)NSAIDS( می شود.
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ضد درد های نارکوتیک ) اپیوئید ها (

• درد را تسکین می دهند و نیز باعث القای خواب می شوند. بیشترین 	
تاثیر آنها در کنترل درد های شدید، عمیق و مبهم است.

 : NSAIDS (Non steroidal anti Inflammatory drugs) 

• در درد های عضالنی و اسکلتی از NSAIDS ) دارو های ضد التهاب غیر 	
گاباپنتین  مانند  تشنج ها  از ضد  عصبی  درد های  در  و  استروئیدی( 

استفاده می شود.

• NSAIDS ها مانند آسپرین - ایبوپروفن و. ..	

NSAIDS اثرات فیزیولوژیک

ضد درد ) درد های خفیف و متوسط ( �

ضد تجمع پالکتی �

تاثیر بر کلیه ها �

کاهش قدرت حرکت و انقباض رحم �

طبیعی  غیر  عناصر  )وجود  خونی  دیسکرازی  ایجاد   :  NSAIDS عوارض 

خونی(، ایجاد زخم گوارشی.

نکته : برای خانم های بارداری که قبل از زمان زایمان انقباض رحم دارند و 
عالئم زایمان زودرس را نشان می دهند، NSAIDS تجویز می شود تا انقباضات 


