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مولكول هایي که مرگ را تعارف مي کنند!

کلیدواژه ها:
 دارو، مواد شیمیایي، استامینوفن

مقدمه
پاراستامول از داروهایي است 
که معموالً در بیشتر نسخه ها براي 
درمان س��رماخوردگي و آنفلوآنزا 
تجویز مي ش��ود. مصرف این دارو 
بن��ا به دوز توصیه ش��ده توس��ط 
پزش��ک، خطري ندارد اما مصرف 
بی��ش از ان��دازة آن مي توان��د به 
مسمومیت کبدي بینجامد. چنان که 
در کش��ورهاي غرب��ي مهم تری��ن 
عل��ت نارس��ایي کبد مس��مومیت 
ناش��ي از پاراس��تامول بوده است. 
در این میان، مش��اهده شده است 
ک��ه مصرف مش��روبات الکلي، بر 
مسمومیت با پاراستامول مي افزاید.

سرگذشت استامینوفن
در گذش��ته هاي دور از ترکیب هاي موجود 
در پوس��ت درخت بید و درخ��ت اوکالیپتوس 
ب��راي پایین آوردن دماي بدن اس��تفاده مي ش��د. 
ترکیب هاي موجود در درخت اوکالیپتوس را در 
س��اخت گنه گنه � که براي درم��ان ماالریا به کار 

مي رفت � نیز به کار مي بردند.
ت��ا اواخر قرن نوزدهم تالش ب��راي پاالیش و 
جداسازي ترکیب هاي مؤثر از پوست این درختان 
از جمله سالیس��یلیک اس��ید ادامه داشت تا اینکه 
فلیکس هافمن در ش��رکت آلمان��ي بایر موفق به 
انجام آن ش��د. هنگامي که در ده��ة 1880 درختان 
اوکالیپتوس کمیاب شدند، جست وجو براي یافتن 
یک جایگزین مناس��ب در این زمینه آغاز ش��د. در 
سال 1886، پروفسور آدولف کاسمالدر از دانشگاه 
استراسبورگ که در حال مطالعه روي تأثیرات مادة 
ضدانگل نفتالین بود، به اشتباه مقداري استانیلید را در 
بررسي هاي خود به کار گرفت. به این ترتیب بود که 
آثار کاهش دهندة گرما توسط استانیلید آشکار شد. اما 
کشف خواص ضد درد آن، سال ها پس از این ماجرا 
صورت گرفت و به هرحال، استانیلید با نام تجاري 
آنتي فیبرین به بازار راه یافت. در پایان س��ال 1880 
پارانیترو فنول با قیمتي ارزان تر از استانیلید وارد بازار 
ش��د. ادامة پژوهش ها روي این ماده و تالش براي 
یافتن کاربرد مناس��ب براي آن  توجه دیگران را به 
استوفني تیدین جلب کرد که از آنتي فیبرین قوي تر 
بود و اثرهاي جانبي کمتري داش��ت: این ماده با نام 

تجاري فناستین کاربرد پیدا کرد.

مرسده شهابي
کارشناس ارشد شیمي آلي

پاراستامول
پاراستامول در سال 1878 براي نخستین بار از 
واکنش اکسایش پارانیتروفنول با قلع به دست آمد 
اما تا سال 1893 کاربرد درماني پیدا نکرد. در این 
سال بود که پاراستامول در ادرار افرادي که فناستین 
مصرف کرده بودند، شناس��ایي و در پي آن اعالم 
شد که پاراستامول از سوخت وساز استانیلید نتیجه 
ش��ده است اما این کشف چندان مورد توجه قرار 
نگرفت. س��رانجام در بررسي بیماري میتوگلوبین 
� حالت��ي که خ��ون، توانایي حمل اکس��یژن را از 
دس��ت مي دهد و به مرگ مي انجامد � علت بروز 
این بیماري به مصرف استانیلید ارتباط داده شد و 
پژوهشگران تأکید کردند اثرهاي استانیلید به عنوان 
مس��کن، به دلیل ماده اي است که از سوخت وساز 

فعال این ماده تولید مي شود.
این ماده، همان پاراستامول بود که مشخص 
شد اثرهاي منفي اس��تانیلید را ندارد و مي تواند 

به عنوان جایگزین آن مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار مصرف
ام��روزه اس��تامینوفن ب��ا نام ش��یمیایي 4 � 
هیدروکس��ي فنیل استامید، به عنوان داروي تب بر 
و تسکین دهنده کاربرد گس��ترده دارد. شکل 1، 

ساختار شیمیایي این ماده را نشان مي دهد.

  چكیده
داروه��ا خان��واده اي از م��واد 
ش��یمیایي هستند؛ بنابراین، مصرف 
آن ها به مقدار مناسب نکتة حساس 
و مهمي اس��ت. برخ��ي از داروها 
که عوارض جانبي چنداني ندارند 
به طور آزاد و بدون نیاز به نس��خة 
پزشک در دسترس همة افراد قرار 
مي گیرند؛ در حالي که اگر به مقدار 
مص��رف مجاز آن ها توجه نش��ود، 
مي توانند آس��یب هاي جدي در پي 
داشته باشند. پاراستامول � که با نام 
استامینوفن عرضه مي شود  تجاري 

� یکي از این داروهاست.

شکل 1 ساختار پاراستامول یا
N � )4� هیدروکسی فنیل( استامید 
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 4g مصرف روزانة این دارو در بزرگ س��االن
و در ک��ودکان 90mg ب��ه ازاي هر کیلو وزن بدن 
تعیین شده اس��ت. در مجموع، یک قرص 500 
میلي گرمي از این دارو، هر 4 تا 6 س��اعت براي 
افراد باالتر از 12 سال کافي است و مقدار مصرف 
آن نباید از 4g در روز فراتر باش��د. گفتني است 
مص��رف 150mg از آن به ازاي هر کیلو وزن بدن 

در بزرگ ساالن مي تواند به مسمومیت بینجامد.

جذب، سوخت وساز، دفع
اس��تامینوفن به س��رعت و به ط��ور کام��ل از 
دس��تگاه گوارش جذب ش��ده، در خالل 1 تا 5 
ساعت مقدار آن در پالسما مشخص مي شود. 90 
تا 95 درصد سوخت وساز این دارو در کبد انجام 
مي گیرد و از راه ادرار دفع مي شود. نیم عمر دفعي 
آن در دوزهاي معمول حدود 2 س��اعت است و 
در دوزهاي باالتر به بیش از 12 ساعت مي رسد.

90 ت��ا 93 درص��د اس��تامینوفن در کبد به 
گلوکوزونیک و سولفات مزدوج تبدیل مي شود. 
دف��ع ای��ن م��واد از راه ادرار انج��ام مي گی��رد. 
حدود 2 درص��د از آن بدون تغیی��ر از راه کلیه 
 ،P450 دفع مي ش��ود و 5 درصد از راه سیتوکروم
توس��ط آنزیم ها مورد سوخت وساز قرار مي گیرد. 
این مسیر یک واکنش میاني را شامل مي شود که با 
 ،NAPBQI ،استیل پارابنزوکینون ایمین -N تولید 
همراه اس��ت. این فراورده مي تواند به س��رعت 
ب��ه گلوتاتیون بچس��بد و از ایجاد مس��مومیت 
جلوگی��ري کند. اگر مق��دار گلوتاتی��ون از 30 
 NAPBQI ،درصد مقدار معمول آن کمتر ش��ود
به غش��اي س��لول هاي کبدي مي چسبد و باعث 

مرگ آن ها مي شود.

مسمومیت با استامینوفن
دو نوع مسمومیت در این زمینه وجود دارد 

که عبارت اند از: 
� مس��مومیت ش��دید که به مص��رف یکبارة 
استامینوفن در مدتي کمتر از 4 ساعت گفته مي شود.

� مسمومیت مزمن که مصرف مقدار زیادتر از 
حد درمان، به طور اتفاقي، تکراري، یا به طور عمدي 

در كشورهاي غربي مهم ترين 
علت نارسايي كبد مسموميت 

ناشي از پاراستامول بوده است

را در مدتي طوالني تر از 4 ساعت شامل مي شود.
اگر بیمار، بیش از 150mg اس��تامینوفن را به 
ازاي هر کیلو وزن بدن��ش به طور یکباره مصرف 
کند، امکان ابتالي او به مس��مومیت شدید وجود 
دارد. پس اگر به مصرف بی��ش از اندازة این دارو 
شک کردید، باید درمان مسمومیت را هرچه زودتر 
آغاز کنید؛ حتي اگر نش��انه هاي مسمومیت ظاهر 
نش��ده باشد. گفتني اس��ت اگر 24 ساعت پس از 
مصرف بیش از حد اس��تامینوفن، درمان ش��روع 
نشود، جلوگیري از آسیب کبدي یا مرگ مي تواند 
امکان ناپذیر باشد. بنابراین، روزانه نباید بیش از 5 
نوبت استامینوفن به کودکان زیر 12 سال داده شود.

عوارض جانبي
چنانچه هریک از نشانه هایي که در پي آمده 
است مش��اهده ش��د، مصرف دارو را قطع و به 

پزشک مراجعه کنید: 
زردي پوس��ت یا چشم، اسهال، بي اشتهایي، 
اس��تفراغ، معده درد، تورم یا حساسیت در باالي 
شکم، مدفوع س��یاه رنگ و قیر مانند، ادرار کِِدر 
و خون��ي، کاه��ش ناگهان��ي ادرار، کب��ودي یا 
خون ریزي غیرع��ادي، دانه ی��ا جوش هاي ریز 
جلدي، زخم دهان، تب یا گلودردي که پیش از 

درمان وجود نداشته است.

هشدار
در ای��ن م��وارد بای��د ب��ا احتیاط ف��راوان، 

استامینوفن را مصرف کنید:
� اگر ب��ه هر نوع غ��ذا، نگهدارن��ده، رنگ 
خوراکي یا دارو به ویژه آس��پرین یا استامینوفن 

حساسیت دارید.
� در زمان بارداري یا شیردهي

� مص��رف هم زم��ان داروه��اي ضدالتهاب 
و غیراس��تروییدي مانن��د ایبوپروفن، آس��پرین، 
ضدانعقادها، رقیق کننده هاي خون مانند وارفارین 

و کومادین
� استفادة روزانه از مشروبات الکلي

� س��ابقه یا ابتال به اعتیاد ب��ه الکل، هپاتیت 
ویروسي، بیماري هاي کبدي یا قلبي.

اگر مقدار گلوتاتيون از 30 
درصد مقدار معمول آن كمتر 

شود، NAPBQI به غشاي 
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امكان ناپذير باشد

Warning, R. H. et al. "Molecules of 

Death", 2ed ed., Imperial College 

Press, 2007, p. 253.


