
فهرست 

7  ................................... بلوک کننده های گیرنده کولینرژیک و رژنره کننده های کولین استراز  فصل 1 

13  ................................................................................ بلوک کننده های گیرنده آدرنرژیک  فصل 2 

داروهای مورد استفاده در هایپرتنشن .........................................................................  19 فصل 3 

28  ...................................................... داروهای متسع کننده عروق و درمان آنژین صدری  فصل 4 

34  .................................................................... داروهای مورد استفاده در نارسایی قلبی  فصل 5 

41  ............................................................................................................... دیورتیک ها  فصل 6 

47  ............ هیستامین، سروتونین و آلکالوئیدهای ارگوت و داروهای مورد کاربرد در چاقی  فصل 7 

57  ................................... داروهای مورد استفاده در آسم و بیماری ریوی انسدادی مزمن  فصل 8 

65  .................................................................................. داروهای آرام بخش - خواب آور  فصل 9 

73  ................................................................................................... داروهای ضدتشنج  فصل 10 

داروهای مورد استفاده در پارکینسون و سایر اختالالت حرکتی ......................................  81 فصل 11 

89  ............................................................................... داروهای آنتی سایکوتیک و لیتیم  فصل 12 

97  .............................................................................................. داروهای ضدافسردگی  فصل 13 

105  ............................................................. داروهای اپیوئیدی و آنتاگونیست های آن ها  فصل 14 

113  ....................................................................................... داروهای اختالالت انعقادی  فصل 15 

داروهای مورد استفاده در دیس لیپیدمی ...................................................................  124 فصل 16 

داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و استامینوفن .......................................................  131 فصل 17 

17  ............................................................................... تیروئید و داروهای ضدتیروئیدی  فصل 18 

کورتیکواستروئیدها و آنتاگونیست های مربوطه .........................................................  143 فصل 19 

149  ................................................................................................. هورمون های گنادی  فصل 20 

155  ........................................................... هورمون های پانکراس و داروهای ضد دیابت  فصل 21 

163  ...................... بتاالکتام ها و دیگر آنتی بیوتیک های موثر بر روی دیواره و غشای سلول  فصل 22 

171  ................................................................. کلرامفنیکل و تتراسایکلین ها و ماکرولیدها  فصل 23 

177  ......................................................................... آمینوگلیکوزیدها و اسپکتینومایسین  فصل 24 

181  ............................................................ سولفونامیدها، تری متوپریم و فلوروکینولون ها  فصل 25 

داروهای ضدمایکوباکتری .........................................................................................  187 فصل 26 

193  ................................................................................................ داروهای ضدویروس  فصل 27 

203  ......................................................................... کاربرد بالینی داروهای ضدمیکروبی  فصل 28 

209  ................................................................................................... اداره بیمار مسموم  فصل 29 

213  .......................................................... داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی  فصل 30 

219  ...................................................................................... مکمل ها و داروهای گیاهی  فصل 31 



فصل اول

بلوک کننده های 
گیرنده کولینرژیک 
و رژنره کننده های 

کولین استراز



فصل اول:

بلوک کننده های گیرنده کولینرژیک و رژنره کننده های کولین استراز

8

داروهای اتونومیک

بلوککنندههایگیرندهکولینرژیکوبازیابهایکولیناستراز

بلوکرهایآدرنورسپتور

آنتاگونیستهای گیرنده کولیزژیک براساس میل ترکیبی

به گیرنده خاص خود متصل میشوند

(آنتاگونیست رقابتی)

مسدودکنندههای گیرنده موسکارینیمسدودکنندههای گیرنده نیکوتینی

مسدودکنندههای اتصال

(عصبی - عضالنی)

Neuromuscular blockers

 مسدودکنندههای عقدهای

(گانگلیون بالکرها)

Ganglion Blockers

دپالریزان

سوکسینیل کولین

غیردپالریزان

آتراکوریوم

میواکوریوم

پانکرونیوم

وکرونیوم

توبوکورارین

۵ نوع گیرنده موسکارینی شناخته شده

( )1 5M M-

گیرنده     در نورونهای سیستم عصبی مرکزی 

گیرنده     در میوکارد عضالت صاف

گیرنده     در غشای سلولهای مجری به خصوص

سلولهای غدهای و عضله صاف

1M

2M

3M

Non-Selective

غیرانتخابی

آتروپین (هیوسیامین)

اسکوپوالمین (هیوسین)

گلیکوپیروالت

Selective

انتخابی

پیرنزیپین

دی سیکلومین

تریهگزیفیندیل تیوتروپیوم

بنزنروپین

داریفناسین

سولیفناسین

اکسی بوتینین

تولترودین

3M 2M
1M

سمپاتیک

گانگلیک

هگزامتونیوم

تریمتافان

مکامیالمین

بازیابهای

کولیناستراز

اکسیمها

(پرالیدوکسیم)

جدول 1-1. اثرات داروهای بلوک کننده گانگلیون

اثراتارگانبدن

CNS.)اثرات ضدنیکوتینی می توانند سبب کاهش تمایل به نیکوتین و بهبود سندرم تورت شود )فقط مکامیالمین

سیکلوپلژی و میدریاز متوسطچشم

اثر اندک با بیماران مبتال به آسم ممکن است متوجه اتساع مختصر برونش شوند.برونش ها

کاهش شدید حرکات، ممکن است یبوست شدید ایجاد شود.دستگاه گوارش

دستگاه ادراری 
تناسلی

کاهش قدرت انقباضی مثانه، اختالل در نعوظ )بلوک پاراسمپاتیک( و انزال )بلوک سمپاتیک(

تاکی کاردی متوسط، کاهش قدرت انقباض و برون ده قلبیقلب

کاهش تون آرتریولی و وریدی، کاهش فشارخون وابسته به دوز، افت فشارخون وضعیتی عروق
)Orthostatic Hypotention(

کاهش ترشح )بزاق، اشک، عرق( و کاهش ترشحات گوارشیغدد

اثر قابل توجهی نداردعضله اسکلتی

وارنیکلین)Varenicline(یکپارشیالآگونیستگیرندهنیکوتینیاست)تجویزخوراکیدارد(ومکامیالمین)مسدودکننده

گانگلیوننیکوتینی،همچنیندرترکسیگارفوایدیدارند.
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بررسی اثرات بالینی مسدودکننده های گیرنده موسکارینی براعضا

(CNS)سیستم اعصاب مرکزی

اثرات آرامبخشی

خوابآلودگی

فراموشی در افراد حساس

کاهش لرزش در بیماران پارکینسون

(Motion Sickness)رفع و یا پیشگیری اختالالت و ستیبوالر خصوصا در بیماری مسافرتً

کاهش سرگیجه، تهوع پس از عمل جراحی

چشم

میرریاز (گشاد شدن مردمک)

سیکلوپلژی (تضعیف و فلج عضله مژگانی)

کاهش ترشح اشک (خشکی، احساس شن در چشم)

دستگاه قلبی - عروقی

مقادیر کم سبب برادیکاردی / مقادیر متوسط تا باال سبب تاکیکاردی

تقریبا تمام عروق گیرنده موسکارینی اندوتلیومی دارند که سبب گشادی عروق میشودً

این گیرندهها به راحتی توسط داروهای موسکارینی مهار میشوند

(نتیجه: مهار وازودیالسیون)

دستگاه تنفس

گشادی برونش (کاهش یا پیشگیری از برونکواسپاسم)

کاهش ترشح

کاهش اسپاسم حنجره

دستگاه گوارش

کاهش ترشح بزاق و خشکی دهان

کاهش حجم و مقدار (اسید، پپسین و موسین)

شل شدن و کاهش تونیسیته و کاهش حرکات پریستایلزم (پیشبرنده)

شل شدن عضالت صاف حالبها (شل شدن جدار مثانه: احتباس ادراری)دستگاه ادراری - تناسلی

کاهش ترشحاتغدد

عرق

اشک

بزاق

معده
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کاربردهای بالینی داروهای مسدودکننده گیرنده های موسکارینی

)CNS( اختالالت سیستم عصبی مرکزی 

1 بیماری پارکینسون:بنزستروپین،تریهگزیفنیدیل،بیپریدین؛باعثکاهشلرزشوتظاهراتبیمارانپارکینسونمیشوند.

بیماری حرکت:اسکوپوالمین)هیوسین(موجبپیشگیریازبیماریحرکت،تهوعواستفراغپسازعملجراحیمیشود. 2

 اختالالت چشمی

)فلجعضالتمژگانی( بههمراهسیکلوپلزی ایجادمیدریاز تروپیکامایدموجب و آتروپین،هماتروپین،سیکلوپنتوالت

جهتمعاینهشبکیهوجلوگیریازایجادچسبندگیبینعنبیهوسایرقسمتهایچشمپسازجراحیمیشوند.

 ترتیب طول اثر:

آتروپین)<72ساعت(<هماتروپین)24-12ساعت(<سیکلوپنتوالت)12-2ساعت(<تروپیکاماید)4-0.5ساعت(

 اختالالت تنفسی

M3هستند.نحوه ایپراتروپیوم،تیوتروپیوم،آکلیدینیومواومکلیدینیومازگشادکنندههایبرونشدرCOPDومهارگیرنده

مصرفبهصورتاستنشاقیمیباشد.ازحیثطولتأثیر»تیوتروپیوم<ایپراتروپیوم«است.

 اختالالت قلبی - عروقی

آتروپینتزریقیموجبحملهوازوواگالمیشودکهاینحملهممکناستعملکردگرهSAیاAVرامهارکردهوبرونده

قلبیرامختلکند.

 اختالالت گوارشی

M3هستند. دیسیکلومین،هیوسیامینبامدتاثرطوالنیتروگلیکوپیروالت،آنتاگونیسترقابتیگیرندهموسکارینی

موجبکاهشحرکتعضالتصافوترشحاترودهمیشوند.کاربردآنهاهمچنیندرسندرمرودهیتحریکپذیرو

اسهالخفیفنیزمیباشد.

 اختالالت ادراری

دنبالجراحی به مثانه اسپاسم تسکین آنجهت کاربرد و است انتخابی تاحدودی M3 گیرنده برای اکسیبوتینین

اورولوژیوکاهشدفعغیرارادیدرمبتالیانبهاختالالتعصبیمیباشد.داریفناسین،سولیفناسینوتولترودینمهار

M3رادارند؛درنتیجهبااینداروهاشاهدکاهشبروزخشکیدهاندرمقایسهبااکسیبوتینینهستیم. انتخابیگیرنده

 بررسی سمیت ها و تداخالت و عوارض جانبی رایج مسدودکننده های گیرنده های موسکارینی:

تاکیکاردیمتوسط)تاکیکاردیشدیدوآریتمیبامصرفبیشازحدشایعاست( یبوست

خشکیدهان تاریدید

تداخلباسایرداروهایآنتیموسکارینی

افزایشفشارداخلچشمی)نکتهمهمدریبمارانمبتالبهگلوکومزاویهبسته(

گرماوبرافروختگیپوست گیجی

دلیریوم،هالوسینوژنوAgitation)آشفتگی(
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)BPHاحتباسادراری)بهخصوصدرمردانباسابقههایپرپالزیخوشخیمپروستات

مهارتعریق)اختاللدرتنظیمدمایبدنبهوسیلهمهارتعریقودرنتیجههایپرترمییاتبآتروپینیمیشود(

آتروپیـن  تـب  آنتی موسـکارین ها می توانـد سـبب  معمولـی  مقادیـر  تجویـز  و کـودکان حتـی  نـوزدان  در   

گـردد.  )Atropine fever(

بهصورتسنتیعوارضآتروپینرااینگونهتوصیفکردهاند:خشکماننداستخوان،داغمانندتپانچه،قرمزمانندچغندر

ودیوانهمانندکالهدوز

مسمویت و تحریک شدید کولیزژیک

 تحریک شدید سیستم کولیزژیک

بهدالیلمواجههباحشرهکشهایارگانوفسفره،قارچهایوحشیوگازهایاعصابدرجنگهایشیمیاییارگانوفسفره،

مکانیسمایجادسمیتکولیزژیک)ارگانوفسفره(مهارکنندهیکولیناسترازراانجاممیدهند؛بهصورتیکهارگانوفسفاتها

فسفر اتم برای باالیی ترکیبی میل آنزیم اکسیم گروه که چرا میشوند کولیناستراز آنزیم فعال جایگاه اشغال سبب

دیاستیل ،)PAM( پرالیدوکسیم مانند عواملی از استفاده ارگانوفسفاتها با مسمومیت چارهی دارد. ارگانوفسفره

آنزیمفعالمجددًا تا کنند ازکولیناسترازجدا را ارگانوفسفر اوبیدوکسیممیباشدکهمیتوانند و )DAM( مونوکسیم

)Agingبازسازینماید..)البتهقبلازپدیده

 آتروپین

پادزهراجباریجهتمسمومیتهایشدیدمهارکنندههایکولینسترازاست.انفوزیونداخلوریدیتازمانیکهعالئم

آنتیموسکارینیآشکارشودادامهیابد.




