
 کدام ضدسرفه براي کدام سرفه؟

ها، ها، دکونژستانهيستامينهاي سرفه، آنتيکنندهآورها، سرکوبمقايسه مزايا و معايب خلط

 هاکنندهحسها و بيدهندهتسکين

 

هاي شديد هاي آرام و گاهي سرفهايم، گاهي سرفهشده همه ما در طول زندگي دچار سرفه

خصوص در شب، مانع استراحت و خواب باعث آزار و اذيت و بهو آزاردهنده. سرفه معموال 

هاي آزاردهنده معموال واكنشي دفاعي براي بيرون راندن مواد شود، اما اين سرفهراحت مي

 مزاحم چسبيده به دستگاه تنفس است...

كند. با سرفه ها در برابر تحريك است و از سيستم تنفسي محافظت ميريه سرفه واكنش

شود و نبودن واكنش سرفه، باعث كننده تميز ميهاي هوايي از مواد و ذرات آلودههكردن را

شوند، باعث ها سرازير ميهاي هوايي و موادي كه از حلق به طرف ريهشود ترشحات راهمي

هاي مراجعه افراد به پزشك و ترين علتها، يكي از شايعها شوند، اما همين سرفهعفونت ريه

توانند با مراجعه ت. بيشتر داروهاي ضدسرفه به نسخه نيازي ندارند و افراد ميمصرف دارو اس

به داروخانه آنها را تهيه و مصرف كنند اما الزم است كه در مورد انواع داروهاي ضدسرفه 

 اطالعات كافي داشته باشيد تا اين داروها را درست و به موقع مصرف كنيد. 

 

 کنيم؟چرا سرفه مي

هاي هوايي ممكن است با هاي هوايي است. راهكس مانند به تحريك راهسرفه پاسخ رفل

هاي شايع سرفه ها، خاك، دود و... در اينجا به علتعوامل مختلفي تحريك شوند، مثال عفونت

 كنيم:اشاره مي

هاي تنفسي فوقاني )مانند سرماخوردگي( حساسيت به مواد شيميايي، گرده عفونت راه 

يت بيماري انسدادي مزمن ريه)آمفيزم( سيگاركشيدن يا قرارگرفتن در گل و دود آسم سينوز

يابد و معرض دود سيگار ديگران برگشت اسيدمعده، )اسيدمعده به حلق و حنجره راه مي



 شود.(باعث تحريك و سرفه مي

 

 هاي ريه عفونت ريه مانند برونشيت مصرف بعضي داروهانها و سرطابيماري

داروهاي ضدسرفه را خريداري و مصرف  وع سرفه، انواع و اقسامبرخي افراد به محض شر 

اي به درمان دارويي نياز ندارد و حالت سرفه مهم است، مثال اگر كنند، اما هر سرفهمي

هاي ضدسرفه اثري دليل برگشت اسيدمعده يا آثار محيطي باشد، مصرف شربتسرفه به

 ندارد.

ضداسيد)مانند رانيتيدين( استفاده شود يا در  در موارد ريفالكس، الزم است از داروهاي

شود. يكي از داروهاي ضدحساسيت توصيه مي زا،هاي ناشي از عوامل حساسيتسرفه

 هاي سرفه، سرماخوردگي است. ترين علتشايع

خود هاي ناشي از سرماخوردگي در بسياري از موارد به درمان نياز ندارند و خودبهسرفه

كنند، شوند و خواب و استراحت فرد را مختل ميگاهي كه آزاردهنده ميشوند اما برطرف مي

توان از داروهاي ضدسرفه موجود در بازار استفاده كرد، اما در اينجا باز هم الزم است نوع مي

كنند كه تقسيم مي« دارخلط»و « خشك»ها را به دو نوع ها مشخص باشد. سرفهسرفه

 مخصوص خود را دارد.هركدام از آنها درمان و داروي 

 

 نوعند 6داروهاي ضدسرفه 

گروه عمده  6توان آنها را به انواع مختلفي از داروهاي ضدسرفه وجود دارند اما مي

 تقسيم كرد:

 

  آور )اكسپكتورانت(:. داروهاي خلط1 

شربت »ترين داروهاي ضدسرفه در بازار هستند كه به آنها شدهها شايد شناختهاكسپكتورانت

شوند. تر آن ميكردن خلط، باعث دفع راحتشود. اين داروها با رقيقهم گفته مي «سينه

هاي شود. تهيه شربتگونه داروها توصيه ميدار باشند، مصرف اينها خلطزماني كه سرفه

ها تهيه كرد توان آنها را به راحتي از داروخانهساده، نيازي به نسخه ندارد و مي اكسپكتورانت

 بعضي از انواع آن كه حاوي كديين هستند، به نسخه پزشك نياز دارد.اما تهيه 

هاي اكسپكتورانت است. البته شربت« گايافنزين»آور خلط ترين داروهاييكي از معمولي

هيستامين )ضدحساسيت( و موجود در بازار، عالوه بر گايافنزين، حاوي يك ماده آنتي



هاي گياهي نيز شود. بعضي شربتت ميضداحتقان هم هستند كه باعث كم شدن ترشحا

توان شوند. از آن جمله ميمي شدن خلطوجود دارند كه عملكرد مشابهي دارند و باعث آبكي

ها اشاره كرد. بيشتر اين شربت« برونكوتيدي»و « تيمكس»، «تيميان»، «ترسيان»به شربت 

وبي دارد. داروي گياهي آور و ضدسرفه خاند كه آثار خلطاز عصاره گياه آويشن تهيه شده

نيز آثار مشابهي دارد. اين دارو از عصاره برگ گياه پيچك تهيه « پروسپان»ديگري به نام 

 شود و ضدسرفه خوبي است.مي

 

 كننده مركزي سرفه: . داروهاي سركوب2 

النخاع، است. اين دارو با اثر روي مركز سرفه در بصل« دكسترومتورفان»ترين اين داروها معروف

شود. دكسترومتورفان به اشكال شربت، قرص و قطره در شدن سرفه بيمار ميباعث كم

 ها موجود است. داروخانه

نام دارد كه عالوه بر دكسترومتورفان، حاوي « پيدكسترومتورفان»نوع ديگري از اين دارو 

هاي خشك و پسودوافدرين )يك ماده ضداحتقان( هم است. اين داروها براي درمان سرفه

تنها اثري ندارد بلكه دار، نههاي خلطمناسب هستند و استفاده از آنها در سرفه بدون خلط

 تر كند. تواند باعث باقي ماندن ترشحات در ريه شود و بيماري را طوالنيمي

 

اين  هيدرامين، پرومتازين، كلرفنيرآمين(:هيستامين )مانند ديفن. داروهاي آنتي3 

شوند. شدن ترشحات ريه و خلط ميباعث كم ن هيستامين در بدن،داروها با كاهش آزادشد

 هيستامين هستند.بيشتر داروهاي سرماخوردگي حاوي آنتي

 

  افرين و پسودوافدرين:ها( مانند فنيلها )ضداحتقان. دكونژستان4 

شوند و احتقان را كاهش ها و بيني ميخوني در ريهشدن عروقاين داروها باعث تنگ

 د. بيشتر داروهاي سرماخوردگي هم حاوي ضداحتقان هستند.دهنمي

 

 دهنده: . داروهاي تسكين5 

توان با استفاده از شير ولرم، عسل، آبليمو و بخور آب )يا اكاليپتوس( و در بسياري موارد، مي

خصوص در سرفه خشك اثربخشي خوبي ها بهكرده آويشن سرفه را كاهش داد. اين روشدم

كردن خلط هاي رقيقدار يكي از راههاي خلطآب ولرم فراوان هم در مورد سرفه دارند. نوشيدن



شود. آور توصيه ميتر آن است كه حتي در مواردي بيش از مصرف داروهاي خلطو دفع راحت

خصوص در مورد كودكان بسيار باارزش هستند. پزشكان متخصص هاي تسكيني بهاين راه

سال از داروهاي ضدسرفه استفاده نكنند چون زيان اين  6ير كنند كودكان زاطفال توصيه مي

 داروها براي آنها بيش از منافعشان است.

 

 ها و داروهاي موضعي: كنندهحس. بي6

هاي مكيدني را حاوي منتول، آثار ضدسرفه خوبي دارند. اين قرص هاي مكيدنيبرخي قرص

گلو، حلق  شدن و تسكينعث ضدعفونينامند، با( ميcold candyهاي سرد )كه گاهي آبنبات

علت هيدرامين( بهها )مانند ديفنكردن بعضي شربتعالوه، غرغرهشوند. بهو حنجره مي

نمك ولرم نيز روش خوبي شود. غرغره آبكنندگي آنها باعث بهبود سرفه ميحسخاصيت بي

لو يا سينه افراد بيمار براي كاهش سرفه است. بعضي داروها )مانند فنتول يا كامفر( نيز روي گ

 شوند.زده و باعث تسكين سرفه مي

 

 هاي پرخطرعوارض جانبي و گروه

نسخه( عوارض جانبي دارند. در مورد داروهاي همه داروها )چه داروهاي با نسخه چه بدون 

هاي حساس به اين داروها، كودكان هستند. طور است. يكي از گروهضدسرفه هم همين

نظر پزشك سال نبايد سرخود باشد و فقط تحت 6فه، در كودكان زير مصرف داروهاي ضدسر

هاي پرخطر هستند. اين افراد چون معموال داروهاي پذير است. سالمندان نيز جزو گروهامكان

كنند، امكان دارد دچار تداخل دارويي شوند. به ياد داشته باشيم ديگري را همزمان مصرف مي

افراد ديابتي نيز بايد اين داروها را با « خطر بودن آن نيست!ر بينسخه بودن دارو دليل بنبدو»

كننده قندي هستند. اگر فردي هر داروي احتياط مصرف كنند چون بيشتر آنها حاوي شيرين

كند هم بايد در مصرف داروهاي ضدسرفه محتاط باشد. مثال بعضي داروهاي ديگري مصرف مي

خورد، بايد احتياط كند فردي قرص استامينوفن مي ضدسرفه، حاوي استامينوفن هستند و اگر

 چون شايد مقدار اين دارو در بدنش زياد شود كه خطرناك است. 

 

بعضي داروهاي ضدسرفه )مانند دكسترومتورفان( با داروهاي ضدافسردگي تداخل دارند و 

 شوند كه ممكن است خطرناك باشد. دكسترومتورفانبعضي نيز باعث افزايش فشارخون مي

زايي دارد. ساير عوارض آن شامل جزو داروهايي است كه مصرف زيادتر از حد آن آثار توهم



 آلودگي و استفراغ است.تهوع، خواب

 

شوند بنابراين نبايد بعد از مصرف آنها بعضي از داروهاي ضدسرفه، باعث گيجي و رخوت مي

بايد بعد از خريد دارو، طوركلي فرد هاي سنگين كار انجام داد. بهرانندگي يا با ماشين

، توضيحات و هشدارهاي روي جعبه را به دقت مطالعه كند يا از دكتر داروساز دستورالعمل

مسوول داروخانه، در مورد عوارض جانبي آن سوال كند. طول درمان با داروهاي ضدسرفه 

قي معموال حدود يك هفته است اما بعد از رفع سرماخوردگي معموال سرفه تا چند روز با

 ماند.مي

با اين حال اگر بعد از چند روز مصرف دارو، سرفه بهتر نشد يا شديدتر شد يا اگر سرفه همراه 

 سينه بود، بايد به پزشك مراجعه كرد و از خوددرماني پرهيز كرد. خوني يا درد قفسهبا خلط

 

 سالمت ايران
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