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کاهش اثرات ضد پالکتی آسپرین در اثر مصرف همزمان با ایبوپروفن

80روزانـه  (بر اساس مطالعات علمی صورت گرفته، مصرف همزمان داروي ایبوپروفن و دوزپایین آسـپرین  
ا در اطالعیـه منتشـره از جانـب    لـذ . موجب ایجاد تداخل در اثرات ضد پالکتی آسـپرین مـی گـردد   ) میلی گرم

عروقـی از  -توصیه شده است که در بیمارانی که با هدف حفاظت قلبـی (FDA)سازمان غذا و داروي آمریکا 
آسپرین بدون روکش با دوز پایین استفاده می نمایند، در صورت الزام به مصرف ایبوپروفن، فاصـله زمـانی   

سـاعت  8وصیه می گردد ایبوپروفن حداقل نیم ساعت بعد یا ت. مناسب جهت دریافت این دو دارو رعایت گردد
.قبل از دریافت آسپرین مصرف شود تا از بروز این تداخل جلوگیري گردد

مکانیســم ایجــاد ایــن تــداخل ممکــن اســت مربــوط بــه مهــار رقــابتی ایــن دو دارو در محــل استیالســیون   
گشت پذیر و آسپرین با مهار برگشـت ناپـذیر   ایبوپروفن با مهار بر. در پالکت باشد(COX)سیکلواکسیژناز 

عمل می نمایند و به نظر می رسد که حضور ایبوپروفن در این محل بـا  COXدر محل هاي مجاور یکدیگر در 
COXعملکرد آسپرین تداخل مینماید، به این ترتیب که هنگامی که ایبوپروفن از محل اتصال آزاد مـی گـردد،   

ایـن عملکـرد رقـابتی    . ود زیرا آسپرین موجود جهت اتصال دفع گشـته اسـت  توسط آسپرین مهار       نمی ش
توسط آسـپرین و در نتیجـه   B2(TXB2)ایبوپروفن موجب کاهش مهار برگشت ناپذیر تولید ترومبوکسان 

.کاهش اثرات مهاري تجمع پالکتی  می گردد
:ب می نمایدبا توجه به مطالب فوق الذکر، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جل

در صورت تجویز ایبوپروفن براي بیمـار، حتمـاً در خصـوص مصـرف آسـپرین توسـط وي سـؤال        - 1
فرمایید و در صورت مصرف این دارو توسط بیمار جهت اثـرات ضـد پالکتـی، توصـیه هـاي الزم را      

.جهت رعایت فاصله زمانی مناسب در دریافت این دو دارو ارائه فرمایید
ه ایبوپروفن، احتمال ایجاد تداخل با اثرات ضدپالکتی آسپرین، بـه دلیـل   در صورت مصرف گاه به گا- 2

.اثر طوالنی مدت آسپرین بر پالکت ها، اندك می باشد
میلی گرم ایبـوپروفن را همزمـان مصـرف        400بیمارانی که آسپرین بدون روکش  و تک دوز روزانه - 3

ساعت قبل از مصـرف آسـپرین دریافـت    8می نمایند، بایستی ایبوپروفن را حداقل نیم ساعت بعد یا 
.دارند

ــدار                         - 4 ــپرین روکش ــوپروفن و آس ــان ایب ــرف همزم ــوص مص ــود، در خص ــات موج ــاس اطالع ــر اس ب
)enteric coated (با دوز پایین توصیه خاصی جهت رعایت فاصله زمانی موجود نمی باشد.

نیز می بایستی از نظر توانایی تداخل با اثـر     ) NSAIDs(سایر داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي - 5
.ضد پالکتی آسپرین مورد توجه قرار گیرند مگر اینکه خالف این فرضیه ثابت گردد
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