
 

 

 معاونت غذا و دارو استان گیالن

 واحد تحقیق و توسعه

 

 مسمومیت با استامینوفن

 و پر مصرف ترین داروی  ضد پالکتی می باشد. تب ولی  فاقد خاصیت ضد التهابی و داروی ضد درد و تامینوفن یکاس

 ضد درد و ضد تب برای کودکان محسوب می گردد.

  توصیه می گردد.به عنوان جانشین اسپرین به خصوص در بیماران مبتال به عفونتهای ویروسی 

 حداکثر غلظت پالسمایی آن طی نیم تا دو نوفن به سرعت و به طور کامل از دستگاه گوارش جذب می شود و استامی

. در مورد شربت ها که نوع دیگر داروهای مصرفی ساعت پس از مصرف قرص آن بصورت خوراکی ایجاد می گردد

 می شود.هستند، باید بگوییم به دلیل مایع بودن، شربت با سرعت بیشتری در معده جذب 

  مقدار دفع شده ادراری بدون وتبدیل می شود. سمیاز دارو توسط کبد به متابولیت های غیر  %09به طور طبیعی حدود

در دوزهای درمانی این ترکیبات سمی تبدیل می شود.به آن (%09مقدار کمی)حدود  می باشد. %5تغییر ان کمتر از 

 سریعا خنثی می شود. سمیمتابولیت 

  ماده خنثی کننده ترکیبات سمی تولید شده از استامینوفن ذخایر  دارو باالتر از مقدار توصیه شده درمانی، موارد مصرفدر

سمی منجر به اسیب کبد می بنابراین ترکیبات  نمی باشدمواد سمی بدن کاهش می یابد وقادر به خنثی کردن کامل  در

 شود.

  استامینوفن گزارش گردید.االی مورد آسیب کبدی شدید پس از مصرف بنخستین 0011در سال 

 :مصرف طوالنی در برخی از شرایط احتمال بروز مسمومیت با استامینوفن و ایجاد آسیب کبدی بیشتر می باشد از جمله

ماده خنثی کننده ترکیبات بیماران با ذخایر پایین و افراد الکلیو ها تشنج ضد –مثل :ایزونیازید  برخی از داروهامدت 

  امینوفن از قبیل بیمان مبتال به ایدز افراد دچار اختالالت تغذیه ای  و سوء جذب.سمی حاصل از است

  150 در اطفال سمیحداقل دوز mg/kg   7.5ودر بالغینg  ذکر شده است ولی در اغلب  گرم 09و در برخی از منابع

 می باشد.150mg/kgکه مبنای شروع درمان واستفاده از انتی دوت می باشد  سمی برای کبدبیماران دوز 

  75در بیماران با ریسک فاکتورهای ذکر شده دوز توکسیک پایین تر وmg/kg .در نظر گرفته می شود  



در مسمومیت حاد با استامینوفن بر اساس مدت زمان سپری شده از مصرف دارو مسمومیت 

 به چهار مرحله تقسیم می شود:

  ناخوشی احساس –تعریق  -استفراغ-اشتهایی عالیم شامل بیساعت بعد از مصرف(:42مرحله اول)نیم تا 

 (24تا42مرحله دوم:)تست است ممکن–بر روی کبد و درد شکمی حساس شدن پوست ناحیه شکمی ساعت 

  .باشد طبیعی غیر کبدی های

 ( 69تا 24مرحله سوم :)کبدی  آزمایشهای عملکرددر  نشانه های غیر طبیعیحداکثر  ساعت بعد   ازمصرف

می گردد.تهوع و استفراغ مجددا ظاهر می  ایجادکبدی واختالل انعقادی  آسیب شدید.دیده می شود معموال در روز سوم

غالبا وجود  به عضله قلب است ایجاد گردد و نارسایی کلیه و اسیب  ممکن کبدی نارسایی–ردی و انسفالوپاتی زشود.

 دارد.کما و مرگ ناشی از نارسایی کبدی ممکن است ایجاد گردد.

و  سمی ترکیبات حاصله از استامینوفن موثر بودهبا داروهای دیگر بر روی اثرات  یا مصرف همزمان و -تغذیه ایی وضعیت -سن

 بروز سمیت کبدی می گردد.سبب 

 :اگر بیمار از مرحله سوم جان سالم بدر ببرد غالبا اسیب کبدی به طور   هفته بعد از مصرف( 2روز تا 4) مرحله چهارم

 واختالل مزمن کبدی ناشی از استامینوفن گزارش نشده است.کامل بهبود می یابد 

 

 ف بصورت ساده  شامل موارد ذیل می شود:اندامهای مختلمینوفن در یت استااثرات مسموم

 :درمان مهمترین آسیب ناشی از مسمومیت با استامینوفن آسیب های کبدی و نکروز بافت کبدی است. اثرات کبدی 

 چون هستند کبدی آسیب معرض در دو هر جنین و باردار،مادر مادران در ..باشد می کبد پیوند نبیمارا در کبدی نارسایی

 .کنند می عبور جفت از استامینوفن

  44تا  24ی تواند در ومبیماران با مسمومیت با استامینوفن گزارش شده  %0در حدود  کلیوینارسایی  :کلیویاثرات 

 خود را نشان می دهد. وجود خون و پروتئین در ادرارساعت اول بروز کند واغلب با درد پشت 

 

 



 تغییر در ضربان قلب به ندرت تظاهرات بالینی پیدا می کند. که و آسیب در عضله قلبتغییرات :عروقی و قلبی اثرات

 دیده می شود. بیماروبرخی مشکالت دیگر که در نوار قلب 

 9.75دوز استامینوفن در حد کمتر از :پانکراس روی بر  اثرات gr  افزایشبا پانکراتیت در ارتباط است.در بعضی دوزها 

و کهیر  ) اسپاسم و تنگی راههای هوایی(در استامینوفن نادر است.برونکواسپاسمحساسیتی  واکنش امیالز دیده میشود .

هیر وابسته به دوز با عالیم استفراغ و اسهال خارش وک حساسیتیدر کودکان و بزرگساالن دیده شده است.واکنش 

  نیز گزارش شده است. کاهش فشار خونو و اشکال در تنفس  آنژیو ادم و

 که این آسیب ها در پدید می اید.و سایر اشکاالت خونی نیز  کبدی مشکالت انعقادی  آسیبدر ارتباط با :خونی اثرات

 افرااد الکلی با میزان کمتر استامینوفن و بصورت شدیدتر بروز پیدا می کند.

 درمان

 

 ات اولیه و در صورت لزوم اقدامCPR . را انجام دهید 

 .راه هوایی را برقرار کرده و در صورت لزوم از تهویه کمکی استفاده کنید 

 .اختالل اب و الکترولیت را اصالح نمایید 

 و وجود خونریزی فعال از  در صورت بروز اختالالت انعقادیVit k   شود.استفاده  و سایر داروهای مورد نیاز 

  مسموم افراد برای فعال زغال کمک کننده است.  شستشوی معده استفاده ازذغال فعال  ودر ساعات اولیه مسمومیت 

 در. شود جذب دارو تا گذارد نمی و شوند می متصل آن به دارویی موارد گوارش دستگاه به ورود با و شود می تجویز

 چون هستند کار بهترین شوند، می تهوع حالت و استفراغ بموج که کارهایی دارو مصرف از بعد اولیه  دقایق و ساعات

 .شود می دفع گوارش سیستم از کند، وارد را خود اثر و شود باز بدن در قرص اینکه از قبل

 دیگری های مراقبت به نیاز است ممکن چون است؛ ضروری بسیار اورژانس با تماس مریض، بودن حال بد صورت در 

 استفراغ و معده وشوی شست گذاشته، دارویش مصرف از زیادی مدت یا دارد آلودگی خواب حالت مسموم فرد اگر. باشد

 چنین. ببرید درمانی مرکز به سریعاً را فرد بنابراین شده، خون سیستم وارد دارو یعنی ندارد، حالت این در ای فایده

 اش ریه وارد معده محتویات وردن،آ باال با است ممکن شود، می منگی دچار و نیست هوشیار اینکه دلیل به بیماری



. کنید استفراغ به وادار را مصدوم فرد که کنیم نمی توصیه وجه هیچ به موارد این در پس. گردد خفگی دچار و شود

 .داشت خواهد دنبال به خفگی خطر و شد خواهد ریه انسداد به منجر چون

  1مورد نیاز ذغال فعال دوز gr/kg .می باشد 

 از سوی دیگر استفاده از ذغال فعال  پس چندان موثر به نظر نمی رسد. و شستشوی معدهفعال  الذغساعت  2-1بعد از

از سپری شدن یکی دو ساعت اول نه تنها کمک کننده نیست بلکه در درمان با داروی آنتی دوت) ان استیل سیستئین ( 

رج شده و جذب نشده و اثر درمانی نیز اختالل ایجاد می نماید و آنتی دوت جذب ذغال فعال شده و از دسترس خا

  مشاهده نخواهد شد.

  داروی ضد سم  ساعت اولیه و باتوجه به سطح سرمی استامینوفن که درحد مسمومیت باشد از 4بعد ازNAC ان استیل (

 استفاده میکنند. سیستئین( در مراکز درمانی

 اثر را حداکثر جلوگیری ازآسیب کبدی( برای تجویز داروی ضد ترکیبات سمی ناشی از استامینوفن) ان استیل سیستئین 

در .موثر بوده استکاهش مرگ ومیر در ساعت هم  01استامینوفن دارد ولی تا با  ساعت اول مسمومیت  02تا  4طی 

 هر صورت لزوم تجویز و میزان داروی ضد سم توصیه شده با نظر پزشک تعیین می گردد.

 پیشگیری از مسمومیت ناشی از داروها

 رف خودسرانه داروها بدون تجویز پزشک، سالمت خود را به خطر نیندازید. با مص -0

 مقادیر باالی برخی از داروهای به ظاهر کم خطر، می توانند برای فرد  خصوصاً کودکان و افراد مسن کشنده باشد.  -2

 داده نشود. در هنگام بیماری کودکتان مراقب باشید تا دوز تکراری دارو  -3

. 

کودکان، داروی استامینوفن را بر اساس وزن و سن کودک و با مشورت پزشک و داروساز به برای کاهش تب در  -4
 کودک بدهید. مقادیر بیش از حد درمانی استامینوفن می تواند ایجاد مسمومیت نماید.

 از قرار دادن دارو در کیف دستی پرهیز کنید تا مانع خورده شدن دارو توسط کودکان شود.  -5

مقابل چشم کودکان نخورید، چرا که کودکان از رفتار بزرگساالن تقلید می کنند و ممکن است  داروهای خود را در  -1
 دور از چشم والدین داروها را به دهان ببرند. 



 
 

 
اگر به کودک خود دارو می دهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مثل آبنبات، شکالت و یا خوراکی   -7

 با است ممکن. دارید نگه دور ایشان دسترس از را کودکان مخصوص طعم خوش داروهای خصوصاً داروهااستفاده نکنید. 

 .نماید دارو مصرف به اقدام کودک شما، غفلت از استفاده

 

 

 

 

 

بهتر است داروهای بیمار افسرده و یا بیمارانی که تعادل رفتاری ندارند و یا افرادی که سابقه اقدام به خودکشی دارند  -4
 دسترش ایشان قرار دهید و مراقبت دقیقی در خصوص میزان داروی مصرفی ایشان به عمل آورید.را دور از 

 

بر مصرف داروی افراد مسن خانواده نظارت داشته باشید چراکه ایشان به دالیل زیر ممکن است داروی خود را به   -0
موشی، عدم اطالع از نام داروها، بی اشتباه یا بطور تکراری مصرف نمایند: تشابه ظاهری شکل داروها، ابتال به فرا

 سوادی یا کم سوادی و یا خوانا نبودن مقادیر مصرفی دارو مندرج روی جعبه دارویی.



بهترین کار برای پیشگیری از خوردن دوز تکراری دارو، یادداشت کردن  دفعات مصرف دارو و یا قرار دادن قرص ها   -09
 ب صبح، ظهر و شب( می باشد. در داخل جعبه های مخصوص تقسیم بندی شده )برحس

مصرف مقادیر باالی بسیاری از داروها در اقدام به خودکشی، ممکن است در ابتدا عالمت و نشانه خاصی نداشته   -00
 باشد ولی وضعیت فرد مسموم به طور ناگهانی وخیم گردد.

االی این داروها می بروز مسمومیت توسط برخی از داروها هرچند ممکن است منجر به مرگ نگردد ولی مقادیر ب -02
 توانند منجر به صدمات دائمی کبد و کلیه فرد مسموم شود. 

داروها را مطابق با توصیه پزشک یا داروساز و نه بیشتر از آن مصرف نمائید چراکه با مصرف چند برابر مقادیر درمانی   -03
ارض سوء و یا مسمومیت با داروها داروها به طور خودسرانه، نه تنها روند درمان شما سریعتر نمی شود بلکه دچار عو

 خواهید شد.

 مصرف بیش از مقادیر توصیه شده داروهای مسکن سبب سمیت و تخریب کلیه ها خواهد شد. -04

درمان درد و تب بیش از مقادیر درمانی، منجر به صدمات کبدی خواهد مصرف خودسرانه داروی استامینوفن جهت   -05
 شد.  
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