
  آتورواستاتین، ) خون چربی کاهندهداروهای 

با آب  عدم مصرف (:سیمواستاتین ، ستاتینوالو

 گریپ فروت و مرکبات 

 

 فورزومایاد  ، لوزارتاان  ) فشارخون های کاهنده ، 

 عدم مصرف با گریپ فروت  (: پریلوپتاک

 

 ن:آسپری 

منابع غذایی غنی از آهن همچون گوشت قرمز،   

تخم مرغ و سب،یجات برگ سب، اثزر ایزن را و  ا   

از مصرف فراوان سیر  زنجبیز،    کاهش میدهند. 

شنبلیله  ارویه و چای سب، بصزو ت  شیرین بیان  

 هم،مان پرهی، گررر.
 

 تتراسایکلین ، تاوانکس سیپروفلوکساسین ،: 

سزاعت  2لبنزی   مصرف شیر و فرآو ره های عدم

 ساعت بعد از آن  4قب، از مصرف قرص تا 

 

 :وارفارین 

: مانند Kنیتامیو ازی غن یغذاها مصرفکاهش 

 کاهو  کرفس  پخته  اسفناج) سب، برگ جاتیسب،

 ا یسو پوست  با ا یخ ر یس ، یزنجب(  یبروکل

 ز رچوبه از یپ انبه  فروت  پیجگر گر  سب،ی چا

  کیوتیپروب یها  فرآو ره و

 

 

 کالمید بن گلی ، متفورمین کاهنده های قند خون 

 و انسولین:

 سبک وعده ی میان2  صلیا وعده ی3بر عالوه

و  میان وعده هزا  و اصلی عده هایشور. و می،

 .شور مصرف معینی ساعت ر   وز هررا وها 

 

 پردنیزولون و هیدروکورتیزون: 

 نمک مصرف کاهش

 مانند پتاسیم از غنی یغذاها مصرف اف،ایش

 بروکلی فرنگی  گوجه زمینی  سیب یطالب موز 

: مانند کلسیم غنی از غذاهای مصرف اف،ایش

 لبنیاتشیرو

 

 :تئوفیلین 

 نیکزاف   یحزاو  یهزا  یدنینوش مصرف کاهش

 چای پر نگ و نوشابه(  قهوه )

 فزرآو ره  و شزده  کباب یغذاها مصرف کاهش

 ینیپروت  یها

 

 MAOI ( ایزوکربوکسازید ، ترانیل سیپرامین ، 

 :( فنلزین

پنیرکهنه  عدم مصرف منابع حاوی ترامین)

  جگرشکالت  مخمر نوشیدنی های حاوی الک، 

 لوبیا و..( ماهی سوسیس و کالباس  سس سویا  

 
  

 

 بسمه تعالی

 
 

   
   

 
 

ذا و را و زمانی اتفاق می افتد که غذای تداخ، غ 

مو رنظر   وی را ویی که خو ره شده اثر گذاشته 

و این را و نتواند اثر مو ر نظر خور  ا ر  بدن 

کا ایی را و کاهش یا بدین ترتیب  ؛راشته باشد

 شور. بر سمیت آن اف،وره می

 

بهترین نوشیدنی جهت خو رن را و آب می  

استثناء آهن که بهتر است با منابع باشد؛ به 

آب پرتقال و مرکبات  آب  نظیر: Cحاوی ویتامین

 گریپ فروت و گوجه فرنگی خو ره شور.

را و  ا با نوشیدنی راغ مخلوط نکنید زیرا گرما 

 .عملکرر را و  ا تغییر می رهد

 .را و  ا راخ، غذا نری،ید یا کپسول  ا باز نکنید

 

با برخی را وهای  ر  ارامه  تداخالت غذاها 

 پرمصرف بیما ستان آو ره شده است:



 بیمارستان تخصصی شهید رجایی

  
  

 

 تداخالت غذا و دارو
 

 
 

 : سال -تهیه و تنظیم

 7931-راد نصریان منیره 

 مسئول واحد تغذیه 

 گروه هدف: بیماران

 تداخالت دارو و غذاو  منبع: اصول تغذیه کراوس

 .N3 RH.PM1  : کد پمفلت

  
  

 

 و آناالپریل تریامترن سپیرونوالکتون ،ا: 

منابع غذایی پر پتاسیم  باهم،مان عدم مصرف 

    اسفناج  سیب زمینیپرتقالکیوی   مث، موز 

 ت برگ سب، ب،یجاو س مرکبات

 

 :دیگوکسین 

 شیرین بیان و زال،الک  فروت پیگربا مصرف عدم 

 اریز بریفی حاوی غذاها با هم،مانعدم مصرف 

 مانند اریز نیپروت سبوس و جات و یسب، مانند

 مرغ تخم و اتیلبن ها  گوشت

این را و سبب تخلیه پتاسیم میشور به ویژه اگر 

ف با فروزماید مصرف شور به همین رلی، مصر

منایع غذایی حاوی پتاسیم مانند میوه جات 

 وسب،یجات تازه توصیه میشور.

 

 :تمام داروهای اعصاب و روان 

عدم مصرف  با نوشیدنی های حاوی کاف ین  

 قهوه  چای و الک،

 

 :سیاهدانه 

 تداخ، باآناالپری، کاپتوپری، فلوکسامین فلوکستین 

 

 اسفرزه: 

 تیومتداخ، با وا فا ین  آهن  ریگوکسین و لی

 :مکمل کلسیم 

مصرف هم،مان با فیبرهای غالت  سبوس  عدم 

 اسفناج  وحبوبات    یواس 

 

 :مکمل آهن 

چای و قهوه   حبوبات   تخم مرغ   عدم مصرف با

 لبنیات   قرص و شربت های آنتی اسید معده 
 
 

 کاپتوپریل و متورال: آتنولل ، 

عدم مصرف هم،مان با آب گریپ فروت  شیرین 

نوشابه الکلی  شکالت  انجیر  ماهی   بیان  موز 

 جگر  ترشی و مخمر
 
 

 متوپرولول پروپرانولول ، هیدروکلروتیازید ، ، 

 :کارودیول ، لآتنول

 عدم مصرف هم،مان با شیرین بیان

 

 

 :کلونیدین و متیل دوپا 

 عدم مصرف هم،مان با شیرین بیان و شنبلیله
 
 

 ام و ، لورازپ پریمیدون ،، فنی توئین  فنوباربیتال

 فلوکستین و سرترالین:آلپرازوالم ، 

 عدم مصرف هم،مان با آب گریپ فروت

 

 


