اداره  و کنترل عوارض داروها

با فرآوردههای بدون نسخه
دکتر فراز مجاب

گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هدف این مقاله عبارت است از:
**افزایش اطالعات و آگاهی داروسازان در مورد
اثرات جانبی محتمل داروهای مختلف و تأثیرشــان
روی پذیرش بیماری و کیفیت زندگی بیمار
**آماده کردن داروســاز با استفاده از اطالعات
مفیــد برای کمک بــه بیمار در آگاهــی از انتخاب
فرآوردههای بدون نسخه
مقدمه

در داروخانهها بخش فروش و عرضه فرآوردههای
بدون نسخه ( ،)OTCبخش مهمی را تشکیل داده و
بهطور ثابتی رو به رشد است .به مرور زمان محصوالت
جدیدتر و بیشــتری وارد این بخش میشوند .همواره
تعدادی از داروهای نسخهای قبلی ،تبدیل به حالتی
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میشوند که بدون تجویز و دستور پزشک در دسترس
باشــند .نمونههایــی از این تبدیل (از نســخهای به
 ،)OTCشــامل آدامسها و چسبانهای نیکوتینی
(برای ترک ســیگار) ،آنتاگونیستهای هیستامینی
( ،)H2فرآوردههای درمانکننده کاندیدیاز واژینال و
ماینوکسیدیل موضعی هستند .بهعالوه ،فروش مواد
و فرآوردههای گیاهی هم رو به افزایش است ،گرچه
در آمریــکا  FDAاین محصوالت را تأیید نمیکند ،با
اینحال  ۴۰درصــد آمریکاییها از درمانهای طب
جایگزین استفاده میکنند و تعدادی از فرآوردههای
مربوط به این طب بهصورت  OTCدر داروخانهها به
فروش میرسند.
داروهــای  OTCدر آمریــکا در صدر محصوالتی
هســتند که در شبکههای تلویزیونی تبلیغ میشوند.

علیرغــم جالــب بــودن ایــن آگهیهــا در فروش
محصــوالت  ،OTCبرخــی پیامهــا و تبلیغهــا در
مــورد آنها کامل نیســتند .آنالیز بیش از  ۱۵۰تبلیغ
تلویزیونی در مورد داروهای  OTCنشان میدهد که
بیشــترین توجه و تاکید برآن است که یک دارو برای
مشتری چه میتواند انجام دهد ،تا آنکه آن محصول
چرا باید مصرف شود.
داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی ()NSAIDs
از جمله بحث برانگیزترین و پرمصرفترین داروهایی
هســتند که امروزه در پزشــکی اســتفاده میشوند و
تکتک بهتدریج وارد بخش فروش  OTCمیگردند.
هنوز ،برخی افراد به این فرآوردهها نگرش اشتباهی
دارند و از آنها بهعنوان محصوالت بیضرر استفاده
ً
کرده و از عوارضشان (مثال آسیبهای برگشتناپذیر
کلیوی) بیاطالع هستند.
یک داروساز ،مسؤولیتی حیاتی برای ایجاد و عرضه
اطالعات به بیماران دارد ،بیمارانی که به آگاهی در
مورد هر دو فرآورده داروسازی ( OTCو نسخهای) نیاز
دارند .از آنجایی که بعضی بیماران اطالعات جسته
و گریختــهای در مورد فرآوردههای دارویی دارند ،به
مداخله بیشتر داروسازان نیاز است .یک داروساز در
موقعیتــی عالی قرار دارد تا با این نیاز مواجه شــده و
در رفع آن بکوشد.
ارتباط بین داروهای  OTCو نسخه ای

یکی از ارتباطهایی که یک داروســاز میتواند بین
بخش داروهای نسخهای با  OTCبرقرار سازد ،کمک
و یــاری به بیمار در اداره و کنترل عوارض ناشــی از
داروهای نســخهای شــان است .داروســاز میتواند
بیماران را راهنمایی کند تا از فرآوردههای  OTCبرای

کاهش عوارض داروهای نســخهای استفاده کنند.
عوارض داروهای نسخهای تجویز شده ممکن است
منجر به عدم پذیرش درمان و عدم مصرف دارو شده
ً
و این میتواند خطرناک باشد .مثال بیماری که مصرف
داروی ضدپرفشــاری خون خود را قطع کرده و ادامه
نمیدهد ،دچار افزایش ریســک سکته خواهد بود.
بیمارانی که مصــرف آنتیبیوتیک خود را نابههنگام
و زودتــر از موعــد ،قطع میکنند ،ریســک مقاومت
باکتریایی و عفونتهای پیچیده را افزایش میدهند.
به این موارد میتوان برخی مثالهای دیگر هم افزود.
دلیل عمده عــدم پذیرش داروهای نســخهای و
ً
قطع مصرف آنها ،عوارض این داروها اســت ،مثال
داروهای ضدافسردگی ،شامل انواع سه حلقهایها،
مهارکنندههــای  MAOو مهارکنندههــای انتخابی
بازجذب مجدد سروتونین میتوانند باعث اختاللهای
جنســی ،مانند کاهش تمایالت ،مشکالت نعوظ و
تأخیر در انزال شوند .این عوارض روی کیفیت زندگی
اثر کرده و ممکن اســت منجر بــه عدم پذیرش دارو
شود و نیز با ریسک عود افسردگی نیز مربوط خواهد
شد .یک بررسی نشان میدهد که  ۴۹درصد بیمارانی
که پرفشاری خون خود را با درمانهای رایج بهخوبی
کنتــرل میکنند ،دچار حداقل یــک عارضه دارویی
خواهند شــد .به وضوح ،درصد بیشــتری از بیماران
( ۶۱درصد) که پرفشاری خون خود را بهخوبی کنترل
نکــرده بودند نیز عارضه دارویــی را گزارش نمودند.
همانطور که انتظار میرفت ،میزان عمدی و ارادی
عدم پذیرش درمان در گروهی که فشار خون خود را
بهخوبی کنترل نمیکردند ،بهطور معنیداری بیشتر
بود .میزان این عدم پذیرش با تعداد عوارض گزارش
شده ،افزایش مییابد.
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داروســاز میتوانــد عارضه داروها را پیشــگویی و
پیشبینی کند و به بیماران تذکر دهد ،سپس میتواند
مراحل مختلف اصــاح و بهبود عوارض را به بیمار
گوشزد نماید.
پیشبینی عوارض

داروهــا میتواننــد باعث عــوارض در هــر گروه
از بیمــاران شــوند .نکتــه مهــم تشــخیص آنها و
تقسیمبندی شان به این است که آیا باید مصرف دارو
را متوقف کرد یا درمان دارویی را ادامه داد .عوارض
دارویــی تا حد زیــادی قابل پیشــگیری و پیشبینی
هســتند .در یک مطالعه مشــخص شــده که حدود
 ۹۶درصد عوارض داروها را میتوان پیشگویی و ۶۰
درصد شــان را میتوان پیشــگیری کرد ۱۰ .درصد
عوارض داروها خفیف ۸۶ ،درصد متوسط ۱ ،درصد
شدید و  ۳درصد کشنده طبقهبندی میشوند.
گروههای خاص

مثالهایی از عوارض در گروههای خاصی از بیماران
را میتوان در نوشــتجات علمــی یافت .در مبتالیان
به عفونــت ایدز،تری متوپریم ،سولفامتوکســازول و
زایدوودین داروهایی هستند که در ابتدا مصرف شده و
با عوارض شان مواجه میشویم .بیماران ممکن است
ً
با چند عارضه مشــاهده شوند .تقریبا نصف بیماران
ً
مبتال به ایدز احتماال دچار عوارض دارویی میگردند.
واکنشهای شدید در  18درصد و متوسط در حدود
ً
 7درصد این بیماران گزارش شده است ،تقریبا نیمی
از بیمــاران دچار عوارض نیاز به قطع مصرف داروی
مورد نظر پیدا میکنند.
داروهای دخیل در ADR

در یــک مطالعــه کــه اثــرات جانبــی را در یــک
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بیمارســتان کودکان ارزیابی میکــرد ،چهار گروه از
داروها که بیشترین و رایجترین عامل بودند ،داروهای
تنفســی ،آنتیبیوتیکهــا ،داروهــای مؤثر بر CNS
و داروهای پوســتی بهشــمار آمدنــد .کلرفنیرامین،
دیفن هیدرامبن ،فنیل افرین ،گایافنزین ،آســپیرین
و اســتامینوفن معمولترین داروهای با اثرات جانبی
بودند.
واکنشهای پوستی یک اتفاق مکرر و رایج بوده و
در  2درصد کل بیماران بســتری گزارش شده است،
معمولتریــن داروها در ایــن گروه ســولفونامیدها،
پنیســیلینها ،ضدصر عها و داروهای ضدالتهاب
غیراســتروییدی هســتند .اغلب ایــن واکنشها که
خفیف بــوده و خودبهخــود بهبود مییابند ،شــامل
کهیر ،راشهای ماکولوپاپوالر و بثورات پوستی ثابت
میباشــند .بقیه این واکنشها ممکن اســت باعث
تهدید حیات شوند و کشنده باشند ،مانند اریتم مولتی
فرم ماژور یا ســندروم اســتیونس جانسون که بهطور
بسیار معمول توســط پنیسیلینها ،سولفونامیدها و
باربیتوراتهــا رخ داده و اگر درمان نشــود ،میزان
مرگ حدود  10درصد است.
داروهای دیگری هم هســتند کــه اگر به عارضه
ً
شان اهمیت داده نشود ،خصوصا مشکلزا خواهند
بــود .در ادامه چند مثال و توضیح داده میشــود که
چــرا این عوارض در گروههای خــاص با این داروها
رخ میدهند.
آنتیبیوتیکها

درمان آنتیبیوتیکی ،میکروفلور طبیعی پوســت،
غشــاهای مخاطی و دستگاه گوارش را تغییر داده و
ممکن است منجر به کولونیزاسیون در این ارگانها
شــود .کولونیزاســیون بهخودی خود بیخطر است

دکتر فراز مجاب

مگــر در مواردی که بهوســیله یک عفونت شــدید و
قویتر دنبال شــود .یعنی در واقع تهاجمی (بهصورت
محیطی یا داخلی) بهوسیله ارگانیسمهای مقاوم به
آنتیبیوتیکهای تجویــزی ایجاد میگردد .عواملی
که زمینه این عفونت ثانویه را مهیا میکنند ،شــامل
افزایش ســن ،عفونــت مزمن یا ســایر بیماریهای
ناتوانکننده ،مقادیر مصــرف زیاد یک یا چند عامل
ضدمیکروبی ،مصــرف آنتیبیوتیکهای گســترده
طیــف (بهصــورت منفــرد یــا ترکیبی) میباشــند.
ً
عفونتهــای ثانویــه معموال در اولیــن هفته درمان
آنتیبیوتیکی رخ میدهنــد و میتوانند یک بیماری
خوشخیم (که شــاید خود بهخود هم درمان شود)
را به یک بیماری طوالنی خطرناک و بالقوه کشــنده
تبدیل کنند .ایجاد این موارد توســط باسیلهای گرم
منفــی اندوژن ،قارچها و اســتافیلوکوکهای مقاوم
بیشتر معمول اســت .عفونتهای مخمری واژینال
و برفک دهانی مثالهایی از موارد مذکور هستند.
شیمی درمانی

عوامــل مصرفی بــرای درمان ســرطان ،بهطور
بالقوه برخــی عوارض از ســاده و نامطلوب گرفته تا
کشنده را ایجاد میکنند .از جمله برخی مسمومیتها
ً
که معموال در نتیجه آســیب به ســلولهای تقســیم
شونده است .این سلولها که بهخاطر تقسیم سلولی
سریعترشــان به عوامل شــیمی درمانی حســاستر
هستند ،در مغز استخوان ،فولیکولهای مو و دستگاه
گوارش وجود دارند .هنگامی که عوامل مذکور روی
سلولهای مغز اســتخوان اثر کنند ،عوارض شامل
ترومبوسیتوپنی ،لکوپنی و آنمی خواهند بود .آلوپسی
نیز در نتیجه آســیب و تخریب سلولهای فولیکول
میباشد.

شــیمی درمانــی اغلب باعــث تهوع و اســتفراغ
میگــردد .خــود تهوع نیــز ممکن اســت در نهایت
منجر به استفراغ شود .در حقیقت ،استفراغ بهوسیله
ناحیهای در مغز بنام Nucleus tractus solitarius
ً
کنترل میشــود .معموال بهتر است این مرکز را مرکز
اســتفراغ )) (Vomiting Center (VCبنامیــم.
ایمپالسهایی از چهار منبع به  VCمیآیند:
 ۱ـ منطقه تحریکی گیرندههای شیمیایی در ساقه
ً
مغز که مســتقیما به توکسینهای شیمیایی در خون
و در مایع مغزی نخاعی پاسخ میدهند.
 ۲ـ گیرندههــای ســروتونینی در روده کوچک که
وقتی تحریک میشــوند ،ایمپالسهایــی را به VC
میفرستند.
 ۳ـ مراکز کورتیــکال باالتر که تحریکات روانی را
منتقل میکنند.
 ۴ـ دســتگاه وســتیبوالر گوش میانــی .وقتی که
ایمپالسها از هــر یک از این چهار منطقه تحریکی
به حد آستانه  VCبرسند ،استفراغ ایجاد میشود.
دســتیابی اولیه کنترل تهوع و استفراغ باید شامل
کــم خوردن ،خــوردن غذا در وعدههــای کوچک و
مکرر ،خــودداری از غذاهای معطر و ادویهای و نیز
اجتناب از حالتهایی اســت کــه میتوانند منجر به
اســتفراغ شــوند .بعد از آن ،مصرف گلوکز جوشــان
( ِا ِفروسانت) یا محلول کربوهیدراتی بافره ممکن است
موثر باشد .اگر تهوع و استفراغ شدید بود یا در نتیجه
دارویی رخ داد که بیمار باید مصرف کند ،میتوان از
ضدتهوعها استفاده کرد .ضدتهوعهای  OTCمانند
امالح بیسموت ،دیمن هیدرینات یا دیفن هیدرامین
میتوانند برخی بیماران را آرام کرده و تسکین دهند.
اگر این روند مؤثر نبــود ،بیمار باید برای یک داروی
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نسخهای قویتر به پزشک مراجعه کند.
عارضــه عمده دیگر در شــیمی درمانی یبوســت
است .تماس تعدادی از عوامل شیمی درمانی مانند
آلکالوییدهــای وینــکا ،میتوانــد روی عضله صاف
دســتگاه گوارش اثر نوروتوکســیک داشته باشد که
منجــر به کاهش حرکات دودی روده یا فلج ایلئوس
میشــود و ایــن حالتهــا باعث یبوســت میگردد.
یبوســت میتوانــد نامنظم یا نامکرر باشــد و همواره
ناخوشایند است .حالت بدتر آن است که وقتی مدفوع
عبور میکند ،سخت و خشک شده و در هنگام دفع
باعث درد شود .نرمکنندههای مدفوع و نوشیدن آب
فراوان میتواند یبوست را برگرداند .اگر اینها کافی
نباشــند ،مســهلهای نمکی مانند شیر منیزی و یا
محرکهایی مثل گیاه سنا و بیزاکودیل میتواند بیشتر
کمــک کند .با اینحال ،بیماران مذکور باید در مورد
وابستگی به مسهلها هم احتیاط کنند و به ورزش،
تغذیه و نوشیدن آب نیز توجه نمایند.
برعکس ،اســهال هم ممکن اســت ایجاد شود و
این وقتی اســت که ســلولهای اپی تلیال دستگاه
گوارش ،توســط برخی عوامل شیمی درمانی خاص
مانند متوترکسات یا پاکلی تاکسل آسیب میبیند .این
آســیبها منجر به مدفوع آبکی و شل شده و منجر
بــه جذب و هضم نامناســب مواد مغــذی میگردد.
ً
عمال اســهال به معنی دفع مکرر مدفوع مایع و نرم
اســت .عالوه بر آنکه اسهال ناخوشایند بوده و روند
زندگــی روزانه یک فرد را به مخاطره میاندازد ،آب و
الکترولیتهای بدن را هم دفع میکند.
اســتوماتیت (التهــاب دهــان) هم یــک عارضه
دردناک در شــیمی درمانی اســت .عوامل شــیمی
درمانی ماننــد آنتیمتابولیتهــا ،آنتیبیوتیکهای
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ضدتومور (مانند میتومایسین) یا عوامل آلکیلهکننده
ً
(مانند کلرامبوســیل) میتوانند به سلولهای سریعا
تقسیم شــونده در مخاط دهان آســیب رسانند و در
نتیجــه ،التهــاب دهــان و بافت نرم داخــل آن رخ
میدهد که میتواند بهســوی زخمهای آزاردهنده و
عفونت پیش رود .بیاشــتهایی هم میتواند توســط
شیمی درمانی ایجاد شود .این حالت میتواند نتیجه
ثانویه مشکل گوارشی ناشی از سایر داروهای شیمی
ً
درمانی باشد مثال استفراغ که خوردن غذا را مشکل
میسازد و زخمهای دهانی که میتوانند جویدن غذا
را غیرقابل تحمل کنند.
آنتیکولینرژیک ها

داروهای آنتیکولینرژیکی مانند بنزتروپین ،آتروپین
و هیوســین اثر استیل کولین را متوقف کرده و باعث
تعادل شیمیایی دوپامین در یک مغز سالم میشوند.
آنتیکولینرژیکها باعث کاهش اثر اســتیل کولین
میشوند پس تعادل این میانجی شیمیایی را به حال
اول برمیگرداننــد و اثرات این داروها تنها روی مغز
نخواهد بود.
این داروهــا انتقال در جایگاههای اثر اعصاب که
شــامل اعصاب سمپاتیک مشخص پس گانگلیونی
و نیز پاراســمپاتیک و همچنین همه گانگلیونهای
خــودکار عصبــی میشــود ،در عقدههــای عصبی
عضالنی ســوماتیک و سیناپسهای خاص مرکزی
را متوقــف میکننــد .بنابرایــن ،اثــرات داروهــای
آنتیکولینرژیــک را با در نظر گرفتــن نتایج منطقی
قطع تحریکات عصبی ســمپاتیک و پاراســمپاتیک
ً
کولینرژیــک ،خصوصا روی عضله صــاف میتوان
پیشبینــی کرد و این پیشــگوییها میتواند شــامل
کاهش حرکات گوارشــی و ترشحات ،خشکی دهان
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و خشکی کلی غشاهای مخاطی ،میدریاز و از دست
دادن تطابــق دید ،احتباس ادراری ،کاهش جبرانی
قرمزی پوســت و تعریق ،گشادی برونش و مجاری
صفراوی و تاکی کاردی باشد.
اثر فارماکولوژیک تعدادی از داروها مانند اکســی
بوتینین کلراید که برای بیاختیاری ادراری اســتفاده
میشــود،مربوط بــه فعالیــت آنتیکولینرژیکی آن
اســت .عوارضــی ماننــد خشــکی دهــان ،کاهش
تعریق ،تاری دید و کاهش حرکات دســتگاه گوارشی
هم میتوانــد رخ دهد .دارویی بهنــام تولترودین که
بهطور اختصاصیتری بــه گیرندههای مثانه متصل
میشــود ،همــان اثــر فارماکولوژیــک را در درمان
بیاختیاری ادراری اعمال میکند بدون آنکه اثرات
آنتیکولینرژیــک کــه اکســی بوتینیــن را در برخی
بیماران غیرقابل تحمل ساخته ،داشته باشد.
برخــی داروهــای پســیکوتروپیک بهخاطر آنکه
روی بیوشــیمی مغز اثــر میکننــد ،دارای عوارض
ً
آنتیکولینرژیــک از جملــه یبوســت هســتند .مثال
ضدافسردگیهای ســه حلقهای در درجات مختلف
بازجذب مجــدد نوروترانســمیترهای گوناگون را در
غشــاهای نرونی متوقف کرده آثــر آنتیکولینرژیک
شدیدی نشان میدهند .اثر ضدافسردگی این داروها
ممکن اســت به ایــن اثرات مربوط باشــد گرچه اثر
روی نوراپی نفرین و ســروتونین مهمتر در نظر گرفته
میشود.
ردهبندی اثرات جانبی

شــدت اثــرات جانبــی داروهــا مختلف اســت.
شدیدترین اثر داروها شامل موارد زیر است :اتفاقات
تهدیدکننــده حیات یا اتفاقاتی که منجر به بســتری

شــدن بیمار شده یا آنکه بســتری شدن را طوالنی
نماید یا ناتوانیهایی که ممکن اســت پایدار و مداوم
باشــد ،حالتهای غیرطبیعی مــادرزادی یا آنهایی
که نیاز به دخالت جراحی برای پیشــگیری از آسیب
یــا عیوب دائمی دارند و مــرگ .اثرات جانبی ممکن
اســت توسط داروها ،ابزار پزشــکی ،فرآوردههای خاص
تغذیه ای و رژیمی و سایر فرآوردهها که خوراکی میباشند یا
روی پوست بهکار برده میشوند ،ایجاد شود .چگونه
میتــوان داروهایی را تأیید کرد و به بازار فرســتاد که
اثرات ناخواسته خاصی نداشته باشند؟ مطالعات قبل
از ورود بــه بازار ( )Pre-marketing trialsکه روی
ً
یک دارو انجام میشود ،معموال روی کمتر از ده هزار
نفر آزمایش میشود .بنابراین ،ممکن نیست که اثرات
جانبی مهم بالینی ناشــی از مصرف دارو ،به نســبت
یــک به در هزار یا کمتر را بهطور مســتند و مطمئن
ردیابی نمود .بهعالوه این افراد شامل اقشار ویژهای
از بیماران مانند کودکان یا زنان باردار هم نمیشوند.
بنابراین ،ردیابی اثرات جانبی ممکن نخواهد بود ،مگر
آنکــه دارو در گروههای زیــادی از بیماران از جمله
گروههای خاص تجویز گردد تا چهره درمانی واقعی
یک دارو بتواند تأیید شود .اثرات جانبی داروها را به دو
گروه میتوان تقسیم کرد :آنهایی که در یک جمعیت
ً
عمومی به تعداد بیشتر حد نسبتا معمول رخ میدهند
ً
(گروه  )Aو آنهایی که نادر هســتند (گروه  .)Bمثال
کم خونی آپالستیک واقعی ،حالتی غیرمعمول است
کــه در مورد تعــدادی از داروها اســتعداد و آمادگی
انتخابی (شــاید ژنتیک) برای بروز آن وجود دارد .با
اینحال ،امکان آنکه یک آنتیبیوتیک باعث عفونت
ً
مخمری واژینال شود ،قطعا قابل پیشبینی بوده و با
ً
ارتباط با بیمار ،حتما قابل پیشگیری نیز خواهد بود.
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اداره و کنترل عوارض داروها با فرآوردههای بدون نسخه

ارتباط با بیماران

بیماران خواهان اطالعاتی در مورد داروهایشــان
هســتند ولی همیشه نمیتوانند آن را بهدست آورند،
در یک مطالعه شامل  ۲۲۱فرد بزرگسال که اطالعاتی
در مورد اقالم غیرنسخهای شان میخواستند ،معلوم
ً
شــد که تقریبا دو سوم آنها نتوانستند یا کسی را در
داروخانه برای پاسخ به پرسش هایشان پیدا نکردند،
ســه چهارم آنها تصمیم نداشــتند فــرآورده OTC
بخرند ،زیرا در مورد آن محصول یا مصرف مناسب آن
بالتکلیف بودند و تردید داشتند .پاسخ به پرسشهای
آنهــا میتوانســت در مورد اغلب شــان حالت عدم
خرید را به فرصت و احتمال خرید ،تغییر داده ،ارتباط
حرفهای با مشتریان را افزایش دهد.
داروســازان میتوانند ترس و نگرانی مشــتریان و
بیماران را مرتفع ساخته و در مورد اثرات جانبی بالقوه،
راهنماییهایی را هم عرضه بدارند.
اغلب پزشکان از سعی و تالش داروسازان در زمینه
راهنمایی و حمایت از بیمار در رابطه با مواد دارویی و
ترکیبات وابســته حمایت میکنند .یک بررسی نشان
میدهــد که مناســبترین جایگاه برای بســط نقش
داروساز جامعه نگر ،در پایش فارماکوتراپی ،مساعدت
به پزشک در هماهنگی و همراهی با فارماکوتراپیست
و تأمین اطالعات پزشکی بیمار است .اداره و کنترل
اثرات جانبی داروها در این مورد آخری قرار میگیرد.
اگر بیماری بتواند بهخاطر یک عارضه قابل پیشبینی
مانند خشــکی دهان و ســوء هاضمه بــه داروخانه
مراجعه کنــد و داروی  OTCو اطالعات الزم در آن
زمینه دریافت نماید ،شهرت و اعتبار داروساز جلوه گر
خواهد شد  .پزشک نیز وقت خود را مصروف وظایف
دیگر خواهد کرد .بیمار نیز در هزینه ویزیت با پزشک
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صرفه جویی نموده و این برای داد و ســتد داروخانه
نیز مناسب میباشد.
خدمات یک داروســاز میتواند بهصورت متعدد و
گوناگون ارایه شــود .توضیــح و تأیید راهنماییهای
روی برچســب دارو هنگام فــروش ،ارایه اطالعاتی
به بیمار که چه چیزی برای او تجویز شــده ،او چکار
باید بکنــد ،احتیاطها و اثرات جانبی احتمالی ،همه
موضوعاتی هستند که داروســاز باید به بیمار تفهیم
ً
نمایــد .این طــرز برخورد خصوصا بــرای افرادی که
چاپ ریز برچســبها را نمیتواننــد بخوانند ،یا برای
آنهایی که در فهم و درک راهنماییها مشکل دارند،
مهم اســت .داروســازان میدانند که هر بیمار برای
خود طرز برداشــت و نحوه فکر خاصی داشته ،همه
ً
ماننــد هم فکر نمیکنند .مثال تجویز  ۱/۲قرص در
روز را ممکن اســت بیمار دیگری  ۱-۲قرص در روز
برداشــت نماید .یا زن جوانی ممکن است تصور کند
قرص کنتراســپتیوش را باید بهطور واژینال مصرف
نماید یا بیماری که باید به او گفته شود پوسته شیاف
رکتال را قبل از استفاده ،باز کند! وقتی که مشتریان
بفهمند که این اطالعات ویژه به چه دلیل وجود دارد،
آنها را بهتر یاد میگیرند و درمان را کاملتر خواهند
کرد .وقتــی که بیماران برای ظاهر شــدن عوارض
دارویی آمادگی داشته باشند ،در صورت بروز عوارض،
ً
احتماال کمتر مضطرب و ناراحت خواهند شد و برای
تسکین آن راحتتر به داروخانه مراجعه مینمایند.
سه مطالعه موردی

صرف زمــان بــرای گفتگو بــا بیمــاران در مورد
داروهایشــان ،میتواند دریچههــای فرصت را برای
داروســازان بگشاید تا مراقبتهای دارویی اصالحی
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را هم ارایه نمایند .هریک از موارد زیر نشان میدهد
کــه چگونه میتوان از فرآوردههای  OTCبرای اداره
و کنترل عوارض دارویی استفاده کرد.
مورد اول

خانم  ۲۳ســالهای با نسخهای که حاوی  ۲۱عدد
آنتیبیوتیک فلوروکینولونی برای یک عفونت سینوسی
شدید و پنومونیای باکتریایی بود ،به داروساز مراجعه
کرد .داروساز ،وی را راهنمایی کرد که همانطور که
دستور داده شده ،باید تمام آنتیبیوتیکها را مصرف
کند ،آب فراوان بنوشــد و از مصرف آنتیاســیدهای
حاوی منیزیــم یا آلومینیوم ،بــا فرآوردههای آهن و
روی ،یکســاعت قبل یا دو ساعت بعد از مصرف دارو
خــودداری نماید .به بیمار تذکر داده شــد که درمان
آنتیبیوتیکی هنگامی ایدهآل خواهد بود که با معده
خالی مصرف شود .بیمار مذکور کنتراسپتیو خوراکی
هم تهیه کرد که آن هم مانند فلوروکینولونها ممکن
است به کاندیدیاز واژینال منجر شود .بیمار به داروساز
گفت که او دارای ســابقه این نوع عفونت بوده گرچه
در چند سال گذشته مشکلی نداشته است .داروساز
بــه وی توضیح داد که گرچه امــکان ایجاد این نوع
ً
عفونــت پس از مصرف آنتیبیوتیــک حدودا  ۱به ۳
اســت ،ولی شــانس این بیمار بهخاطر عفونتهای
واژینال و نیز بهخاطر آنکه آنتیبیوتیک را برای دوره
درمانی طوالنیتری مصرف میکند ،افزایش خواهد
یافت .یعنی این دو مورد ،عوامل خطری برای بروز و
پیشرفت عفونت مخمری خواهند بود.
واژینیــت ناشــی از کاندیدا آلبیکانــس هم از نظر
تشــخیصی و هم از نظر درمانی مهم اســت .اولین
مرحله اساســی ،تأیید در تشخیص بالینی و اجتناب
از حدس و گمانهای غیرعلمی است .در صورتیکه

ایــن بیماری بهدرســتی تشــخیص داده شــود ،در
اغلــب مــوارد مراحل آن چنــدان مشــکل نبوده به
همه انواع درمانهای ضدقارچی پاسخ میدهد .در
حال حاضــر ،تعدادی فرآورده ضدقارچ برای درمان
واژینیت کاندیدیایی بهصورت  OTCوجود دارد .یک
بررســی نشان میدهد که خانمهایی که یک عفونت
مخمری را تجربه کرده اند ۷۱ ،درصد شــان از یک
داروی ضدقــارچ  OTCاســتفاده نمــوده اند .حدود
 ۹۲درصد خانمها گزارش کرده اند که عفونت شــان
بهدنبال مصرف این فرآوردههای  OTCدرمان شده
و معتقدند عوامل  ،OTCمناسب بوده و باعث صرفه
جویــی در هزینه هایشــان (از نظر عــدم مراجعه به
پزشک) میشود.
بیمار مورد بحث از داروساز در مورد نحوه استفاده
از داروهای ضدقارچ جهت پیشگیری از آن عفونت،
پرســید .یــک مطالعه اخیر نشــان داده کــه کاربرد
هفتگی کرم تتراکنازول  ۰/۸درصد (بهصورت تجویز
نسخهای) در جلوگیری از مراحل عودکننده واژینیت
کاندیدیایــی مؤثر اســت .بــا اینحال ،یــک مطالعه
بالینــی که ارزش فایده پیشــگیری کلوتریمازول را با
درمانهای شــخصی تجربی مقابســه کرده ،نشان
داده کــه دومی مؤثرتر میباشــد .داروســاز به بیمار
مذکور توصیه کرد که عالیم عفونت واژینیت را پایش
ً
کرده و در صورتیکه ظاهر شدند ،مجددا به داروخانه
مراجعــه نماید .بهعالوه ،داروســاز به بیمــار در باره
نحوه پیشــگیری از واژینیت کاندیدیایی توضیحات و
ً
راهنماییهای الزم را ارایه کرد .مثال برخی مطالعات
نشــان داده که مصرف روزانه حدود  ۲۵۰گرم ماست
غنی از الکتوباسیلوس اســیدوفیلوس میتواند هم
کلونیزاسیون و هم عفونت کاندیدیایی را کاهش دهد.
پیدرپی 370
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مشخص شده که باکتری مذکور با چسبیدن کاندیدا
آلبیکانس (پاتوژن عامل کاندیدیاز) به دیواره اپیتلیالی
واژن تداخل میکند .ماســت در داروخانهها فروخته
نمیشــود ولی بعضی از آنهــا نوعی مکمل غذایی
خوراکی الکتوباسیل را بهصورت  OTCمیفروشند.
بهعنوان یک مکمل غذایی ،بزرگساالن  ۱تا  ۲کپسول
 ۱۰ mgاســیدوفیلوس را روزانه قبل از غذا مصرف
میکنند .بیشــتر فرآوردههای اســیدوفیلوس بعد از
باز شدن ظرفشان باید در یخچال نگهداری شوند.
داروســاز به بیمار مذکور توصیه کــرد که در دوره
مصــرف آنتیبیوتیک ،تغییر در اثر کنتراســپتیوهای
خوراکــی را هــم در نظر بگیــرد .هنگامــی که این
آنتیبیوتیــک فلورطبیعــی واژن را از بیــن میبــرد،
مخمرها فرصت مییابند رشد کنند ،کنتراسپتیوهای
خوراکــی نیز همراه با کلونیزاســیون مخمری باعث
تغییرات هورمونی میگردند .داروســاز به فرد مذکور
اســتفاده از کاندومهای مردانه (یا زنانه) را برای این
دوره درمانی پیشنهاد نمود .با اینحال ،قطع مصرف
کنتراســپتیوهای خوراکی را مشروط به نظر پزشک
دانست.
برخی نوارهای بهداشتی موجود در بازار میتوانند
جریــان هوای واژن را کاهــش دهند و این منجر به
افزایــش التهاب و عفونتهای مخمری میشــود.
داروســاز به این بیمار توصیه کــرد بهجای نوارهای
مزبور از تامپونهای غیرمعطر استفاده نماید.
باالخره خانمهایی که دچار ضعف در سیستم ایمنی
هســتند (به دالیل مختلف از تغذیه ضعیف گرفته تا
عفونت ایدز) ،یا آنهایی که ســیگار میکشند ،دچار
خطر فزآیندهای از رشــد کاندیدیاز هســتند .داروساز
بــه بیمــار مراجعهکننده توصیه کرد بهجای ســیگار
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از سیســتمهای جایگزینی  OTCنیکوتینی استفاده
نماید .همچنین توصیه کرد که برای کمک به تقویت
سیســتم ایمنی اش ،روزانه مولتی ویتامین همراه با
مکملهــای معدنی از جمله روی اســتفاده نماید ،تا
امــکان عفونتهای مخمری کاهــش یابد .در یک
پژوهش نشــان داده شــده که کاهــش خفیف روی
بــا عود کاندیدیاز واژینال مرتبط اســت و میتواند در
ابتالی زنان به کاندیدیاز نقش داشته باشد.
خالصه

داروساز در مجموع به بیمار پیشنهاد کرد در طول
تجویز و مصــرف آنتیبیوتیک از فرآوردههای OTC
زیر برای اجتناب از دامنه وسیع مشکالت و عوارض
کمک بگیرد .مکمل الکتوباسیل ،داروی ضدقارچ،
کانــدوم ،تامپون ،سیســتم پوســتی نیکوتین و یک
مکمل مولتی ویتامین -مواد معدنی.
مورد دوم

یک زن  ۴۴ســاله با نسخهای حاوی  ۱۰۰قرص
آهســته رهش ســولفات مورفیــن ( )۶۰ mgبرای
تسکین درد به داروخانه مراجعه کرده است .داروساز
متوجه شد که برای این بیمار سرطان سینه تشخیص
داده شده و وی قرار است دریافت و مصرف یک عامل
شیمی درمانی (پاکلی تاکسل) را در بیمارستان آغاز
نماید .داروساز برای این بیمار توضیح داد که مورفین
چیســت و نحوه مصرف آن برای تســکین درد هر ۸
تا  ۱۲ســاعت یک عدد میباشد .بیمار در مورد نحوه
مصرف این دارو اطالعات چندانی نداشــت و تصور
میکرد باید هنگام درد آنرا مصرف کند .داروساز به
ً
او توصیه کرد که بهتر اســت دارو را تقریبا ســر وقت
مصرف کند تا از بروز درد اجتناب کرده باشد.
داروســاز به بیمار تذکر داد کــه مصرف دو داروی
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نسخهای مورفین و پاکلی تاکسل ممکن است باعث
بروز اثرات جانبی شود ،وی به بیمار اطمینان داد که
برخــی فرآوردههای  OTCمعمولــی میتواند جهت
تسکین تعدادی از این عوارض کمک نماید.
ً
مثال مورفین ممکن اســت باعث یبوســت ،تهوع
و اســتفراغ ،ســوء هاضمه ،اضطــراب ،بیخوابی و
راشهای پوســتی شود .یبوست ناشی از این دارو را
میتوان با تجویز همزمان یک مســهل آنتراکینونی
ً
خصوصا گیاه ســنا بــا یک ملین در مقــدار مصرف
تقریبی  ۸/۶ mgســنوزید و  mg۵۰دوکوزات سدیم
بیاثر کرد .داروساز فرآوردهای از سنا را انتخاب کرده
و بــه بیمار تذکر داد که دو قرص ازآن را موقع خواب
بخورد و نتیجه را مشاهده نماید .اگر نتایج امیدبخش
نبــود ،مقدار مصرف را میتــوان تا  ۴قرص دو بار در
هر روز افزایش داد.
تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی این بیمار
را میتوان با درونابینول ،یا یک آنتاگونیســت گیرنده
 -۵هیدروکســی تریپتامیــن ماننــد اندانســترون یا
گرانیســترون کنترل کرد .اگر احساس تهوع خفیف
باشــد ،چند بار مصرف محلــول  OTCکربوهیدرات
ً
فســفره مفید خواهد بود .اگر تهــوع خصوصا موقع
خواب شــدید شد ،داروساز پیشنهاد میکند که بیمار
دیمــن هیدرینات مصرف کند تا هــم معدهاش آرام
بگیرد و هم راحتتر بخوابد .پیشــنهاد دیگر ممکن
اســت گل قاصــدک (تاراگزاکوم) ،ســه بــار در روز
بهصورت دم کرده باشد .گل قاصدک هم برای سوء
هاضمه و هم بهعنوان محرک اشتها مفید است.
زن بیمــار عالقمند بود که از فرآوردههای گیاهی
اســتفاده کند و از داروساز پرسید آیا فرآوردهای برای
مصرف وجود دارد که تداخلی با شــیمی درمانیاش

نداشــته باشــد؟ داروســاز ما به او گیاه اکیناســه را
بهعنوان محرک ایمنی پیشنهاد کرد .این گیاه سیستم
ایمنی بدن را تقویت کرده و به بدن علیه عفونتهایی
که ممکن اســت در طول درمــان بروز کنند ،کمک
میکند .یک مطالعه نشان داده که مصرف این گیاه
همراه با شــیمی درمانی ممکن اســت زمان حیات
را در بیمــاران مبتال به ســرطان کولورکتال افزایش
دهد .بــا آنکه مقدار مصرف واقعــی این گیاه هنوز
تعیین نشــده ،با اینحال میتواند در درمان بیماران
ســرطانی ارزشمند باشــد .داروســاز همچنین گیاه
علف چای (هایپریکوم) را برای کنترل افســردگی و
اضطراب بیمار پیشــنهاد نمود .مقدار مصرف توصیه
شــده روزی دو بار صبح و شــب همراه با غذا است.
تداخل هیچیک از این گیاهان با سایر داروهای این
بیمار گزارش نشده است.
بــرای آنکــه بیمــاران ،بهطورموفقیتآمیزی از
عهده اثرات جانبی شــیمی درمانــی (در این مورد:
پاکلی تاکســل) برآیند ،نیاز اســت آنها خوش بین،
هوشیار و مراقب باشــند و در این زمینه نیز داروساز
ً
میتوانــد کمک کند .مثال بــرای جایگزینی مایعات
از دســت رفته طی اســهال و استفراغ ،یک مخلوط
خوراکی الکترولیتی معطر پیشنهاد میشود .آلوپسی
اثر جانبی معمول در شــیمی درمانی است و بیماران
از آن واهمه دارند .برای کاهش ریزش مو داروسازان
میتوانند استفاده از شامپوهای مالیم (شامپو بچه)
و برسهای نرم را توصیه کنند .همچنین مهم است
که اگر ریزش مو شــروع شد ،جهت محافظت کف
ســر از نور خورشــید از ضدآفتابها اســتفاده شود.
مطالعات نشــان داده که محلــول  2درصد موضعی
ماینوکسیدیل که بهطور  OTCهم در دسترس است،
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در زنانی که بعد از جراحی پستان ،شیمی درمانی شده
بودند ،بهتــر از دارونما اثر میکنــد .در یک مطالعه
دوسوکور ،ماینوکسیدیل دوره آلوپسی ناشی از شیمی
درمانی را بدون بروز هیچ اثر جانبی ،بهطور واضحی
کاهــش داد .محلول  5درصــد آن هم بهطور OTC
در دسترس است.
برای مقابله با خستگی و کم خونی که بیمار مورد
نظر ممکن اســت در نتیجه شیمی درمانی اش رخ
دهد ،داروساز یک مولتی ویتامین قوی با مکملهای
معدنی پیشنهاد نمود .در برخی موارد تهوع ،استفراغ
و بیاشــتهایی میتواند ناشــی از ســوء تغذیه باشد،
سوء تغذیه باعث ضعیفتر شدن حالت بیمار خواهد
شــد .این فرآورده مکمل ،بیمار را بــا انواع کاملی از
ویتامینها و مواد معدنی در مقادیر معادل یا بیشــتر
از مقادیر معمــول تجویزی روزانــه ،تقویت میکند.
فرمولهای غذایی مایــع میتواند ویتامینها و مواد
معدنی این بیمار مانند پروتئینها ،کربوهیدراتها و
چربی را تأمین نماید .داروساز باید مطمئن شود تجویز
ً
و دریافت روزانه ویتامینها خصوصا  Aو  Dدر دامنه
صحیح و بیخطری قرار گرفته است.
داروســاز به ایــن بیمار توضیــح داد که در خالل
درمــان ســرطان ،مراقبــت از دهــان مهم اســت.
ً
عوامل شیمی درمانی میتوانند سریعا به سلولهای
تقسیمشــونده مخاط دهانی آســیب رسانده موجب
التهاب دهان و بافت نرم داخل آن شوند .این التهاب
ممکن است به زخمهای دردناکی منتهی شود و بافت
دهانی را خشک و تخریب کند و یا باعث خونریزی از
آنها شود .عالوه بر دردناک بودن ،زخمهای دهانی
میتوانند توســط فلور طبیعی دهان ،عفونی شــوند
که این حالت اســتوماتیت نــام دارد .از آنجایی که
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عفونتها در خالل شــیمی درمانی میتوانند سخت
و خونین باشند و منجر به مشکالت خطرناک شوند،
بهداشت دهان اهمیت پیدا میکند .یک مسواک نرم
به تمیز کردن لثه حســاس بیمار با حداقل خونریزی
کمک خواهد کرد .داروساز به بیمار مذکور اطالع داد
که از دهانشــویههای غنی از الکل یا نمک اجتناب
ورزد و چند نمونه جایگزین مفید را پیشنهاد نمود.
از آنجایــی که شــیمی درمانی و خشــکی دهان
ناشــی از آن میتواند منجر به عفونت دندان شــود،
اســتفاده از نخ دندان و نیز مصرف روزانه ژل یا قطره
فلوراید برای پیشگیری از عفونت فوق ضروری است.
بزاق مصنوعی هم میتواند به رهیدراته کردن دهان
کمــک کند .مرهمها و پمادهای مخصوص لب هم
بــه نگهداری رطوبت لب و جلوگیری از ترک خوردن
آن کمک میکند.
اثرات هورمونی شیمی درمانی هم میتواند منجر
به عالیم شــبه یائســگی مانند گرگرفتگی ،سوزش،
خارش و خشکی مخاط واژن شود .بنابراین،آمیزش
جنسی ممکن اســت دردناک و ناراحتکننده باشد،
این عالیــم میتوانند با اســتفاده از لوبریکانتهای
واژینــال با پایه آب کــه بهطور  OTCدر دســترس
هستند ،تسکین یابند.
ایــن تغییر بافتــی همچنین میتوانــد یک زن را
برای عفونتهای قارچی واژن مســتعد سازد .برای
پیشــگیری از عفونت ،داروســاز به این بیمار توصیه
کــرد کــه از لوبریکانتهای با پایه روغنی اســتفاده
نکند ،زیرپوش و جوراب شلواری پنبهای با آستر پنبه
که هوا را عبور میدهد بپوشد و از پوشیدن شورت و
لباسهای تنگ و چسبان خودداری کند .اگر عفونت
واژن رخ داد ،آن را بالفاصله باید درمان کرد .تعدادی

دکتر فراز مجاب

از فرآوردههــای ضدقارچ واژینــال بهطور OTC

دسترس میباشند.

در

خالصه

در خــال تجویز و نســخه این بیمــار ،برای یک
مســکن اوپیوییــدی و اطالعاتــی در مورد شــیمی
درمانیاش ،داروساز توانست فرآوردههای  OTCزیر
را تجویز نماید :سنا همراه با مسهل دوکوزات سدیم،
محلول کربوهیدراتی فســفره ،فرآورده گل قاصدک،
اکیناسه ،علف چای ،برس نرم ،فرآورده ضدآفتاب،
مکمل مولتی ویتامین و مواد معدنی ،ماینوکسیدیل،
فرمول غذای مایع ،مسواک ،دهان شویه ،نخ دندان،
قطره فلوراید ،بزاق مصنوعی ،مرهم لب ،لوبریکانت
واژن ،جوراب شلواری و ضدقارچ واژینال.
قیمت کل این فرآوردهها برای پیشگیری از عوارض
شیمی درمانی ،کمتر از قیمتی است که برای درمان
عوارض بعد از بروز آنها باید هزینه شود.
مورد سوم

مرد  38ســالهای با نسخهای که در آن  30قرص
 50 mgآمیتریپتیلین که برای افسردگی اش تجویز
شده ،به داروساز مراجعه میکند.
داروســاز به وی میگوید که دارو را باید شبی یک
قرص هنــگام خواب بخــورد و ممکن اســت 3-4
هفته الزم باشد که دارو مصرف شود تا پاسخ مناسب
بهدســت آیــد .به بیمار گفته شــد که اگر احســاس
تشــنج ،تنفس سریع یا مشکل ،تغییر در فشار خون،
عدم کنترل ادرار ،سفتی عضالت یا خستگی شدید
یا غیرمعمول کرد ،بالفاصله به پزشک مراجعه کند.
سپس داروســاز از بیمار در مورد مصرف دخانیات
یا نوشیدن مشــروبات الکلی پرسید .بیمار پاسخ داد
کــه او روزی دو پاکــت ســیگار میکشــد و  3-4بار

در هفته نصف بطری مشــروب مینوشــد .داروساز
تذکــر داد که الکل میتواند اثر آرام بخشــی ناشــی
از آمــی تریپتیلین را بیشــتر کرده ســطح خونی دارو
را کاهــش دهــد ،در اینصورت ممکن اســت زمان
طوالنیتری برای تسکین افسردگی توسط دارو نیاز
باشد .کشیدن سیگار زیاد هم میتواند سطح سرمی
داروی فوق را کاهش دهد .داروساز به بیمار پیشنهاد
کرد که به نکشیدن سیگار توجه کند و به او تعدادی
فرآوردههای درمانی  OTCجایگزین نیکوتین که در
بازار موجود هستند را پیشنهاد کرد .داروساز همچنین
به او یک روانکاو معرفی کرد تا همراه با دارودرمانی،
رواندرمانی برای ترک سیگار هم انجام شود .در غیر
اینصورت الزم اســت سریعتر سیگار را ترک کرده و
به این کار تشویق شود.
بیمار اعتراف کرد که در گذشته برای ترک سیگار
تالش کرده بدون آنکه موفقیت زیادی داشته باشد.
داروســاز به او گفــت که اغلب ســیگاریها چند بار
(اغلــب بیش از  5بار) تالش میکنند تا آنکه موفق
میشــوند .در این مورد ،شکست به مشکالت روانی
موجود هم بســتگی دارد مانند افسردگی ،یا مصرف
زیاد الکل که منجر به عدم موفقیت در ترک ســیگار
میشــود .داروســاز توضیح داد که اگر فرآوردههای
 OTCدر کمک به ترک سیگار کارآیی نداشته باشند،
جایگزینهایی نسخهای وجود دارند که میتوانند به
تنهایی و یا با ســایر درمانها اســتفاده شــوند .بیمار
پرسید که اگر نیکوتین سیگار مقدار آمیتریپتیلین را
کاهش میدهد ،آیا نیکوتین آدامسها یا چسبانهای
پوســتی همان کار را انجام نمیدهد؟ داروساز پاسخ
داد کــه تداخــل بــا آمیتریپتیلین بیشــتر توســط
ترکیبات غیرنیکوتینی موجود در سیگار رخ میدهد
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تا خود نیکوتین .بنابراین ،مصرف نیکوتین آدامســی
یا چســبانهای پوســتی دخالتی در این امر نخواهد
داشت.
داروســاز از بیمــار در مــورد مصــرف
آنتیهیســتامینهایش پرســید .آنتیهیستامینها،
ً
خصوصا دیفنهیدرامین میتوانند اثر آرامبخشــی و
ســایر اثرات جانبی آنتیکولینرژیک آمیتریپتیلین
را تشــدید کرده و ممکن است اثر اضافی هم داشته
باشــند .این اثرات جانبی (شــامل خشــکی دهان،
تاری دید ،یبوســت ،احتبــاس ادرار و  )...میتوانند
منجر به عدم پذیرش دارو شــده و اثــرات مفید این
داروی ضدافســردگی را به تأخیر اندازند .از آنجایی
کــه برخی از این عوارض ،مدتها طول میکشــد تا
برطرف شــوند ،بیمار مجبور اســت چند هفتهای را
با این عوارض ســر کنــد ،در حالی که ،منتظر اثرات
درمانی مطلوب اســت .این ممکن است باعث شود
تعــدادی از بیماران از ادامــه درمان خودداری کنند
ً
و کال از عوارض فوق ناراضی باشــند .این نارضایتی
میتواند منجر به مصرف خودسرانه و فزاینده الکل و یا
داروهای ممنوع و حتی خودکشی هم گردد .داروساز
به بیمار مذکور پیشــنهاد کرد که بهتر اســت از یک
قطره یا اسپری آب -نمک بینی  OTCاستفاده کند
تا منجر به تسکین عوارض شود .اگر نه ،او میتواند
از ضداحتقانهای بینی مانند قطره یا اسپری بینی با
مقدار مصرف کم فنیل افرین یا قرص پسودوافدرین
استفاده کند.
ضدافســردگیهای ســه حلقهای میتوانند باعث
انواع وســیعی از ناراحتیهای گوارشی مانند تهوع،
اســتفراغ ،نفــخ ،اســهال ،کرامپهای شــکمی و
سوءهاضمه شوند .بیمار مذکور حاضر شد برای این
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سوءهاضمه اش از قرص ســایمتیدین و برای سایر
مشکالت گوارشی اش از داروهای تجویزی مانند دی
فنوکسیالت ( +آتروپین) برای اسهال و برای کرامپها
از یک الگزیر ضداسپاسم (حاوی آتروپین ،هیوسین و
هیوسیامین) استفاده کند .داروساز تذکر داد که این
داروهای ضد اسهال و ضداسپاسم گوارشی ،وقتی که
همراه با آمیتریپتیلین مصرف شوند ،خود میتوانند
باعث مســمومیت اضافی آنتیکولینرژیک شــوند.
بهعالوه سایمتیدین غلظت سرمی ضدافسردگیهای
ســه حلقهای را افزایش میدهــد .در نتیجه ،عالیم
آنتیکولینرژیک آمیتریپتیلین مانند خشکی دهان،
احتباس ادراری و تاری دید بروز میکند .بهعالوه ،اگر
مصرف ضدافسردگیها در فرد بیماری آغاز شود که
از قبل ســایمتیدین دریافت میکرده ،افزایش سطح
سرمی آمیتریپتیلین بیش از حد انتظار خواهد بود.
داروساز پیشنهاد کرد که از فاموتیدین بهعنوان داروی
جایگزین در سوءهاضمه استفاده شود.
برای رفع اسهال ،داروساز پیشنهاد کرد که از یک
ضداسهال ( OTCمانند ساب سالیسیالت بیسموت)
اســتفاده کند .نفــخ نیز میتواند توســط دایمتیکون
درمان شــود .برای کرامپها ،داروساز بابونه یا نعناع
فلفلی را پیشــنهاد کرد که بهصــورت دمکرده برای
تسکین اسپاســمهای گوارشی اســتفاده میشوند.
داروساز توصیه کرد که بیمار دم کرده نعناع فلفلی یا
بابونه را برای ناراحتی معده یا کرامپ گوارشی ،هنگام
غذاخوردن یا هر موقع که نیاز شد ،مصرف کند.
یبوســت نیــز یکــی از اثــرات جانبــی احتمالــی
آمیتریپتیلین اســت .در این مورد ،داروساز مصرف
یک مسهل را موقع خواب پیشنهاد کرد .برای هرگونه
تهوع یا اســتفراغ ،همراه با مصرف آمیتریپتیلین،
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داروســاز محلول کربوهیدرات فســفاته را پیشــنهاد
کرد که بالفاصله بعد از استفراغ یا موقع تهدید تهوع
مصرف شــود .اگر اســتفراغ رخ داد ،دم کرده بابونه
یا نعنــاع فلفلی هم میتواند به تســکین معده بیمار
کمک کند .حساســیت به نور هم با آمیتریپتیلین
گزارش شــده اســت .بیمار تمایل داشت در صورت
احساس بهبودی ،به کنار دریا مسافرت کند ،داروساز
ً
اکیــدا توصیــه کرد از وســایل حفاظتــی ضدآفتاب
استفاده نماید .داروساز یک ضدآفتاب قوی با فاکتور
محافظتی  )SPF( 30و نیز اکسید روی به او پیشنهاد
نمود .همچنین توصیه کرد از لباسهای مناســب و
عینک دودی استفاده کند.
در نهایت آمیتریپتیلیــن میتواند باعث بدبویی
دهان و افزایش تعریق شــود که داروساز توجه بیمار
را به این اثرات جانبی معطوف کرد و به او چند دهان
شویه و ضدعرق پیشنهاد نمود.
خالصه

در طــول بحــث راجع به نســخه ضدافســردگی
این بیمار ،داروســاز فرآوردههــای  OTCزیر را به او
پیشــنهاد کــرد :درمانهای جایگزین بــا نیکوتین،
ضداحتقانهای بینی ،ضدآفتابها ،عینکدودی،

اکســید روی موضعــی ،ضداســهال ،گیاهــان
ضداسپاسم ،مسهلها و داروهای ضدسوءهاضمه.
بحث و نتیجهگیری

صحبت با بیمار در مورد داروهایش ،فرصتی است
که فروش فرآوردههای  OTCرا افزایش دهد و بیشتر
از آن لحــاظ اهمیت دارد کــه مراقبتهای دارویی
دقیقتــری را به مشــتریان داروخانه ارایــه نماید .به
بیماران خدمت میشود ،زیرا که از اثرات جانبی بالقوه
داروهایشان مطلع و آگاه شده و فرصت مییابند تا در
مورد داروها و درمانهایشان صحبت کنند .این کار به
سود پزشک هم هست زیرا با این کار داروساز ،وقت
پزشک در ویزیت بیماران در مورد مشکالت مهمتری
صرف میشود و در نهایت ،اعتبار و خوشنامی داروساز
افزایش یافته ،فروش داروخانه نیز باالتر میرود.
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