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 سيگاس و بيواسيها
اػتؼ٘بّ دخبٛيبت پذيذٟ اي صيبٙ ثخؾ ثشاي ػالٗت ػ٘ٞٗي اػت ٝ دس حويوت ٗي تٞاٙ آٙ سا ٢ٗ٘تشيٚ آػيت ثشاي ػالٗت 

 ٗٞسد دس ػبّ تخ٘يٚ صدٟ ٗي ؿٞد، ٠ً ث٠ ًٞس 50000تؼذاد ٗش٢ُبي ٛبؿي اص ػيِبس ًـيذٙ دس ايشاٙ حذٝد . ػ٘ٞٗي داٛؼت
ػيِبس ًـيذٙ ٠ٛ ت٢ٜب دس ًـٞس١بي  (ػالٗتي)١ضي٠ٜ ١بي ث٢ذاؿتي . چـِ٘يشي ثبالتش اص ػبيش داليْ اختلبكي ٗشٍ اػت 

ثب تٞخ٠ ث٠ ايٚ حويوت ٠ً صيب٢ٛبي ث٢ذاؿتي ٛبؿي اص ػيِبس ث٠ . تٞػؼ٠ يبكت٠ ، ث٠ٌٔ دس ًـٞس١بي دس حبّ تٞػؼ٠ ٛيض ثبالػت 
ٗٞاصات ُؼتشؽ ٗلشف آٙ ثيـتش ٗي ؿٞد، تؼدت آٝس ٛيؼت ٠ً ثي٘بسي٢بي پذيذ آٗذٟ ثش اثش ػيِبس دس ًـٞس١بي دس حبّ 

١٘چٜيٚ ػيِبس ًـيذٙ دس ثؼوي صيش . تٞػؼ٠ ؿبيغ تش اػت چشا ٠ً ؿيٞع ٗلشف ػيِبس دس ايٚ ًـٞس١ب سٝ ث٠ اكضايؾ اػت 
 دس ًـٞس١بي تٞػؼ٠ يبكت٠ دس حبّ اكضايؾ اػت ػيِبس ًـيذٙ ثب ٌٗبٛيؼ٢٘بي ٗتؼذدي – ٗثالً صٛبٙ خٞاٙ –ُش٢١ٝبي خ٘ؼيتي 

اص ٗيبٙ ؿبيغ تشيٚ ثي٘بسي٢بيي ٠ً ثب اػتؼ٘بّ دخبٛيبت دس استجبى اػت، ثي٘بسي٢بي آتشٝاػٌٔشٝتيي هٔجي .ػجت ثي٘بسي ٗي ُشدد
ؿٞا١ذ اپيذٗيٞٓٞطيي  ٝ ٌٗبٛيٌي استجبى د١ٜذٟ .  سا ٗي تٞاٙ ٛبٕ ثشد… ، ح٘الت ٗـضي ٝ COPD ػشٝهي ، ػشًب٢ٛب ، –

. ػيِبس ثب ايٚ ثي٘بسي٢ب ، ٗؼتجش اػت 
حوله هغضي  

 . ٗـضي ١ؼتٜذٛظش اثتال ث٠ ػٌت٠ ١بي ت٘بٕ ػيِبسي٢ب دس ٗؼشم خٌش ثيـتشي اص 
سشطاى سيه  

دس حويوت ػيِبس ًـيذٙ كبًتٞس خٌش اكٔي .  ثشاثش دس ػيِبسي٢ب ثيـتش اص ؿيشػيِبسي٢بػت 20خٌش ايدبد ػشًبٙ سي٠ حذٝد 
اًثش ًؼبٛي ٠ً . اػت % 90ٝ دس ٗشداٙ % 79خٌش هبثْ اػتٜبد ثشاي ايدبد ػشًبٙ سي٠ دس صٛبٙ حذٝد . ١٘شاٟ ثب ػشًبٙ سي٠ اػت 

خٌش ايدبد ػشًبٙ سي٠ ٗؼتوي٘بً ثب تؼذاد ػيِبس١بي ًـيذٟ ؿذٟ دس سٝص ، ٗذت . ثش اثش ػشًبٙ سي٠ ٗي ٗيشٛذ، ػيِبسي ١ؼتٜذ
 ثبس احت٘بّ ٗشٍ 25 تب 15دس ػيِبسي٢بي ه٢بس ، . ػيِبس ًـيذٙ ٝ ٗحتٞاي هٌشاٙ ٝ ٛيٌٞتيٚ ػيِبس١بي ًـيذٟ ؿذٟ استجبى داسد

 ػبّ اص ؿشٝع ػيِبس ًـيذٙ 20تب 15ت٢ٜب ُزؿت . ٛبؿي اص ػشًبٙ سي٠ ٛبؿي اص ػشًبٙ سي٠ ٛؼجت ث٠ ؿيشػيِبسي٢ب ثيـتش اػت 
خٌش .  ػبّ پغ اص تـخيق صٛذٟ ٗي ٗبٜٛذ5ًبكي اػت تب ػشًبٙ سي٠ ايدبد ؿٞد ٝ تؼذاد ً٘ي اص ثي٘بساٙ ٗجتال ث٠ آٙ ثيؾ اص 

ؿٞا١ذ تدشثي ثؼيبسي ٛوؾ دٝد ػيِبس سا دس ػشًبٙ سي٠ . ػشًبٙ سي٠ ثيٚ ػيِبسي٢بي ؿيشكؼبّ يب تح٘ئي ٛيض اكضايؾ يبكت٠ اػت 
. ٛـبٙ دادٟ اٛذ ٝ ث٠ ٛظش ٗي سػذ ٠ً يي ؿيٟٞ چٜذ ٗشح٠ٔ اي دس ٗٞسد ًبسػيٜٞطٙ ١ب دخبٓت داؿت٠ ثبؿذ

 عشوقی  –بيواسيهاي قلبی 
دس حويوت تأثيش ػيِبس اص ٛظش  ٗيضاٙ ، .  ػشٝهي اػت –ػيِبس ًـيذٙ ١٘چٜيٚ يي ػبْٗ خٌش اكٔي ثشاي ايدبد ثي٘بسي٢بي هٔجي 

اٗب اص ديذُبٟ ث٢ذاؿت ػ٘ٞٗي ، ؿيٞع ثيـتش ػيِبس . ٗـبث٠ دٝ ػبْٗ خٌش اكٔي ديِش ، يؼٜي كـبس خٞٙ ٝ ١يپشًٔؼتشٝٓ٘ي اػت 
. ًـيذٙ اص ١يپشًٔؼتشٝٓ٘ي يب ١يپشتبٛؼيٞٙ ، ػبْٗ خٌش ٢ٗ٘تشي ٛؼجت ث٠ ١ش دٝ آ٢ٛبػت 

ػيِبس ًـيذٙ ٗي تٞاٛذ ثب ٌٗبٛيؼٖ ١بي ٗختٔق ػجت ايدبد . دس ايٜدب ٛيض ػيِبسي٢بي ه٢بس دس ٗؼشم خٌش ثيـتشي ١ؼتٜذ
كذ٠ٗ ٗؼتويٖ اٛذٝتٔيبّ ث٠ ٝػي٠ٔ ٛيٌٞتيٚ ٝ ٜٗٞاًؼيذًشثٚ ٠ً ٗي تٞاٛذ ديٞاسٟ يي : ثي٘بسي٢بي هٔجي ٗضٗٚ ُشدد، اص خ٠ٔ٘ 

ؿشيبٙ ًجيؼي ٝ ثبصاس سا تخشيت ًٜذ ٝ ٗٞخت ٝسٝد ٗٞاد چشثي ث٠ داخْ ديٞاسٟ صخ٘ي ٝ هخيٖ ؿذٙ ٝ تِٜي ٝ دس ٢ٛبيت اٛؼذاد 
 ، LDLاكضايؾ هشثبٙ هٔت ٝ كـبس خٞٙ ث٠ ٝاػ٠ٌ آصادػبصي ًبت٠ ًٞالٗي٢ٜب ، ١يپشٓيپيذٗي ، اكضايؾ ٗيضاٙ . ًبْٗ ؿشيبٙ ُشدد

 ػو٠ٔ هٔجي ؿذٟ ٝ اص ػٞي ديِش ظشكيت حْ٘ اًؼيظٙ تٞػي خٞٙ سا   O2اكضايؾ ٛٞتشٝكي٢ٔب  دس ُشدؽ ، ٝ اكضايؾ ٛيبص ث٠ 
ًبػت٠ ، ػجت تـذيذ ٛبتٞاٛي ٝ اختالّ ػٌ٘ٔشد هٔت ٗي ُشدٛذ ٝ ث٠ ايٚ تشتيت صٗي٠ٜ سا ثشاي ثشٝص آسيت٘ي ١بي هٔجي ٗؼتؼذ ٗي 

دسًي ػب٢ٓبي . ػو٠ٔ هٔت ت٢ٜب صٗبٛي ػبٖٓ ثبهي ٗي ٗبٛذ ٠ً يي خشيبٙ خٞٙ خٞة تٞػي ؿشيب٢ٛبي ًشٝٛش ث٠ آٙ ثشػذ. ًٜٜذ
دس . صٛذُي ٝ ث٠ ٜٗض٠ٓ ثخـي اص كشآيٜذ ًجيؼي پيشي ، ايٚ ػشٝم ث٠ تذسيح ث٠ ػٔت كشآيٜذ دطٛشاتيٞ ، ديٞاسٟ ؿبٙ تَٜ ٗي ؿٞد

ًشاساً خٞٙ خشيبٙ يبثٜذٟ اص خالّ ايٚ ػشٝم تَٜ ث٠ ًٞس . ػيِبسي٢ب ايٚ كشآيٜذ ثؼيبس ػشيؼتش اص اكشاد ًجيؼي پيـشٝي ٗي ًٜذ



تشٝٗجٞص ًشٝٛش ػٔت ؿبيغ ٗشٍ دس . ٝ ث٠ ًٞس خذي ث٠ ػو٠ٔ هٔت آػيت ٗي سػبٛذ (تشٝٗجٞص ًشٝٛش)ٛب٢ُبٛي ٓخت٠ ٗي ؿٞد 
.  ػبّ اػت 35-64ٗشداٙ ٝ صٛبٙ ثيٚ ػٜيٚ 

.  ثي٘بسي ػشٝم ًشٝٛش ثب تؼذاد ػيِبسي٢بي ًـيذٟ ؿذٟ ، دسخ٠ اػتٜـبم ٝ ػٚ ؿشٝع ػيِبس ًـيذٙ دس استجبى اػت
 
 

 (COPD)بيواسي اًسذادي هضهي سيه 
ٗؼئّٞ  (هٌشاٙ ٝ ُبصػيبٛيذ)ٗٞاد ٗحشى دٝد تٜجبًٞ . ػيِبس ًـيذٙ ػبْٗ خٌش اكٔي ١٘شاٟ ثب ثي٘بسي اٛؼذادي ٗضٗٚ سي٠ اػت 

ايٚ ٗحش٢ًب ػْ٘ ٗظ٢ًب سا ٠ً ٝظيل٠ پبى ػبختٚ سي٠ ١ب اص ٗٞاد آاليٜذٟ سا داسٛذ ٗتٞهق ٗي . ثشٝص ثشٝٛـيت ٝ آٗليضٕ ١ؼتٜذ
ٝهتي ٠ً ٗظ٢ًب ؿيشكؼبّ ٗي ؿٞٛذ، ث٠ اخجبس كشآيٜذ . آ٢ٛب ١٘چٜيٚ ػجت تشؿح ثيـتش ًٗٞٞع تٞػي ؿذد ثشٝٛـي ٗي ؿٞٛذ. ػبصد

ػيِبسي٢ب ثيـتش اص ؿيشػيِبسي٢ب . پبًؼبصي سي٠ ١ب اص ًٗٞٞع اهبكي ، هٌشاٙ ٝ ػبيش ٛبخبٓلي٢ب ثبيذ اص ساٟ ػشك٠ ًشدٙ اٛدبٕ ؿٞد
ػِٜيٜي ػي٠ٜ ، خغ خغ ، دسد ػي٠ٜ ،  ػبيش ػالئٖ تٜلؼي ؿبْٗ ًٞتب١ي تٜلغ ،. ػشك٠ ٗي ًٜٜذ ٝ خٔي ثيـتشي تٞٓيذ ٗي ًٜٜذ

ػيِبس . توشيجبً ت٘بٕ ثي٘بساٙ ٗجتال ث٠ آٗليضٕ ثبٓيٜي ٝاهح ػيِبسي ١ؼتٜذ. ػيٜٞصيت٢بي ٌٗشس ٝ ػشٗبخٞسدُي٢بي ٌٗشس اػت 
 COPDػيِبسي٢بي ه٢بس دس ٗؼشم خٌش ثيـتشي ثشاي ايدبد . ١٘چٜيٚ يي ػبْٗ خٌش ٢ٖٗ ثشاي ايدبد ثشٝٛـيت ٗضٗٚ اػت

 چٜبٙ ٠ً دس ػيِبس ًـيذٙ تح٘ئي ديذٟ ٗي –ٛؼجت ث٠ ػيِبسي٢بي ٗتٞػي ١ؼتٜذ، اٗب دس ٗؼشم ٗوبديش ًٖ دٝد ػيِبس ثٞدٙ 
. ٛيض صيبٙ آٝس ث٠ ٛظش ٗي سػذ- ؿٞد

ظب١شاً آٗليضٕ ٛبؿي اص .  ٛبؿي اص دٝد ػيِبس ٗؤثش ثبؿٜذCOPDث٠ ٛظش ٗي سػذ ٠ً تؼذادي اص ٌٗبٛيؼٖ ١بي ٗتوبيْ دس پبتٞطٛض 
تخشيت سي٠ اػت ٠ً خٞد ٗي تٞاٛذ اص كذ٠ٗ ٗؼتويٖ دٝد ػيِبس، اًؼيذا٢ٛبي آوبء ؿذٟ ٝ يب تٞٓيذ ٗٞاد ٝاػ٠ٌ اي آت٢بثي خذيذ 

. ث٠ ٛظش ٗي سػذ ٠ً ثشٝٛـيت ٗضٗٚ ٛبؿي اص ٌٗبٛيؼٖ ١بي ٗـبث٠ دس سا٢١بي ١ٞايي اػت . ث٠ دٓيْ ت٘بع ث٠ دٝد پذيذ آٗذٟ ثبؿذ
 

 هواد هوجود دس دود سيگاس
دسخ٠ حشاست آتؾ .  ٝ ٗٞاد ٢ِٛذاسٛذٟ اػت،چؼت، ُُٞشد١ش ٛٞع ػيِبسي ٠ً ًـيذٟ ٗي ؿٞد ، ؿبْٗ تٞتٞٙ ، ًبؿز، اػبٛغ

 oػيِبس حذٝد 
C900 اٛدبٕ ٗي ؿٞد؛ يؼٜي تشًيجبت ٗختٔق ، تـييش  ”ؿٌؼت حشاستي“دس ايٚ دسخ٠ حشاست ، ػْ٘ .  اػت

 oحشاست ػيِبس دس داخْ د١بٙ ث٠ حذٝد . ػبخت٘بٙ ٗي د١ٜذ
C

دٝد ػيِبس داساي دٝ خشيبٙ اكٔي ٝ ًٜبسي اػت .  ٗي سػذ 30 

 د١بٙ ٝ سي٠ داخْ ٗي ُشدد خشيبٙ ًٜبسي دٝدي اػت ٠ً پغ اص پي صدٙ ث٠ ػيِبس اص ثذ٠ٛ ػيِبس ػجٞس ٝ ث٠، خشيبٙ اكٔي 

 ٝ تٞػي كشد ػيِبسي ٝ اًشاكيبٙ ػيِبسي ٝي اػتٜـبم  ٝاسد ٗحيي ٗي ؿٞدخبسج ٝػيِبس ٗـتؼْ  ٛٞى دٝدي اػت ٠ً اص

 ٗبدٟ ث٠ اثجبت سػيذٟ 40 ٗبدٟ ٝ ػشًبٛضائي ٠ً400 اص ايٚ ٗيبٙ ثي٘بسيضائي ػت ا ؿي٘يبئي ٗبدٟ 4000 دٝد ػيِبس ؿبْٗ .ٗيـٞد

. اػت

 

 

 

 

 

 



: دٝد ػيِبس ؿبْٗ دٝ ثخؾ اػت 

ثخؾ رسٟ اي  . 2ثخؾ ُبصي ،  .1

 بخص گاصي. 1
اثش ٗبدٟ 

ًب١ؾ اٛتوبّ اًؼيظٙ ًٗٞٛٞؼيذًشثٚ 
ػٕ٘ٞ ٗظًي  ًٗٞٛٞؼيذًشثٚ 

ػٕ٘ٞ ٗظًي  اػيذ١يذسٝػيبٛيذ 
ػٕ٘ٞ ٗظًي  آًشٝٓيٚ  
ػٕ٘ٞ ٗظًي  كشٗبٓذئيذ 

ػٕ٘ٞ ٗظًي  اًؼيذ ٛيتشٝطٙ 
ػشًبٙ صا ١يذساصيٚ  

ػشًبٙ صا ٝٛيْ ًٔشايذ 
ػشًبٙ صا ٛيشٝصاٗيٚ  

 

بخص رسه اي .2
اثش ٗبدٟ 

ػشًبٙ صا هٌشاٙ 
ػشًبٙ صا ١يذسًٝشثٚ حٔوٞي 

ٗحشى -اػتيبدآحٞسٛيٌٞتيٚ  
ػشًبٙ صا  كْٜ 

ػشًبٙ صا ًشصّٝ  
ػشًبٙ صا ثٜضٝپيشٙ 

ػشًبٙ صا ايٜذّٝ 
ػشًبٙ صا ًبتٌّٞ 

ػشًبٙ صا  اسػٜيي –ٛيٌْ 

 

بخص گاصي  

٢ٗ٘تشيٚ ٗٞاد ثخؾ . دٝد ػيِبس سا ؿبْٗ ٗي ؿٞد ٝ اًثشاً اص اًؼيظٙ، ٛيتشٝطٙ ٝ اًؼيذًشثٚ تـٌيْ ٗي ُشدد% 85ثخؾ ُبصي 

: ُبصي ؿبْٗ 

  (CO)ٗٞٛٞاًؼيذًشثٚ  (آق 

دس سهبثت ثب اًؼيظٙ ثشاي تشًيت ثب ١ُ٘ٞٔٞثيٚ پيشٝص ٗي ؿٞد ٝ دس ٛتيد٠ ، . ايٚ ٗبدٟ ٗيْ تشًيجي صيبدي ثب ١ُ٘ٞٔٞثيٚ خٞٙ داسد

 (ُٔج٢ٓٞبي هشٗض)ثذٙ ثشاي خجشاٙ ًب١ؾ اًؼيظٙ ثبكتي ، تؼذاد ػ٢ٓٞٔبي سػبٜٛذٟ اًؼيظٙ .اٛتوبّ اًؼيظٙ ث٠ ثبكت٢ب ًب١ؾ ٗي يبثذ

. ث٠ ٝخٞد ٗي آيذ (اكضايؾ ؿٔظت خٞٙ)ث٠ ثبكت٢ب سا اكضايؾ ٗي د١ذ ٝ دس ٛتيد٠ پٔي ػيت٘ي 



اكضايؾ ػٌح تشًيت ٗٞٛٞاًؼيذ ًشثٚ ثب . اػت % 15 تب 5ٝ دس ػيِبسي٢ب % 1 ٝ ١ُ٘ٞٔٞثيٚ دس اكشاد ًجيؼي COتشًيت 

١ُ٘ٞٔٞثيٚ ٝ ًب١ؾ اًؼيظٙ سػبٛي ثبكتي ٛبؿي اص آٙ ػجت خؼتِي صٝدسع ، ًب١ؾ هذست ػوالٛي ،  ػٞاسم پٞػتي ٝ 

. ػٞاسم ػلجي ٗي ُشدد

.  داسٛذmg8 ، CO  ، ٝ ػيِبس١بي ثؼيبس ػجي ً٘تش اص 12 تب mg 8 ، ػيِبس١بي ػجي18 تب mg 12ػيِبس١بي ٗؼ٘ٞٓي

ػئيٞتًٞؼي٢ٜب يب ػٕ٘ٞ ٗظًي  

ٗخبى ٗدبسي تٜلؼي ثب ػ٢ٓٞٔبي ٗظًذاس پٞؿيذٟ ؿذٟ اػت ٠ً ٝظيل٠ آ٢ٛب پبًؼبصي ٗدبسي تٜلؼي اص ُشدٝ ؿجبس ٝ ٗٞاد آاليٜذٟ 

.  سا٢١بي تٜلؼي اػت

ػٕ٘ٞ ٗٞخٞد دس دٝد ػيِبس ػجت كٔح ؿذٙ ايٚ ٗظ٢ًب ٝ اختالّ دس ػْ٘ پبًؼبصي سي٠ ٗي ُشدد ٝ ث٠ ٛبچبس ػيؼتٖ تٜلؼي ثشاي 

. پبًؼبصي خٞد اص ٗٞاد صايذ ث٠ ػشك٠ ٗتٞػْ ُـت٠ ، ايٚ ٗٞاد سا ثب خٔي خبسج ٗي ًٜذ

بخص رسه اي  

 ٗيٌشٝٙ ١ؼتٜذ ٝ دس ١ش ٗئي٘تش ٗشثغ حذٝد ػ٠ ٗئيبسد 5/0ايٚ رسات ث٠ اٛذاصٟ . دٝد ػيِبس سا ؿبْٗ ٗي ؿٞد% 15ثخؾ رسٟ اي 

 . اػت (Tar)٢ٗ٘تــشيٚ ٗٞاد ثخؾ رسٟ اي ؿبْٗ ٛيٌٞتيٚ ٝ هٌشاٙ . رسٟ ٝخٞد داسد ٠ً تب ثخـ٢ــبي اٛت٢ـبيي سي٠ ٗي سػٜـذ

.  داسد… ػشٝهي ، ػيؼتٖ ػلجي ٝ –ٛيٌٞتيٚ ٗبدٟ ٗؤثش ٝ اكٔي دٝد ػيِبس اػت ٠ً خٞاف اػتيبدصايي ٝ آثبس هٔجي 

ايٚ ٗٞاد ؿبْٗ ١يذسًٝشثٚ ١بي چٜذ حٔو٠ اي ، تبس يب .  ٛٞع ٗبدٟ ػشًبٙ صا ثبثت ؿذٟ اػت 40دس ثخؾ رسٟ اي ٝخٞد ثيؾ اص 

. هٌشاٙ ، كْٜ ،ًشصّٝ ، ايٜذّٝ ،ًبتٌّٞ ٝ ؿيشٟ اٛذ

 12 تب 8 ، دس ػيِبس١بي ػجي mg 18 تب 12 ، دس ػيِبس١بي ٗؼ٘ٞٓي mg 18ٗحتٞاي هٌشاٙ دس ػيِبس١بي ثذٝٙ كئتش ثيؾ اص 

mg 8 ٝ دس ػيِبس١بي ثؼيبس ػجي ً٘تش اص mg اػت  .

 

 ًيکوتيي

 

١ِٜبٗي ٠ً ًشيؼتق ًٔ٘ت ث٠ آٗشيٌب سػيذ، . ثٞٗيبٙ هبسٟ آٗشيٌب دس دٝساٙ ثبػتبٙ اػتلبدٟ اص ُيبٟ تٜجبًٞ سا ًـق ًشدٛذ

دس آٙ صٗبٙ ، تٞٓيذ ٝ تدبست . اػتلبدٟ اص تٜجبًٞ دس ٛيٌ٘شٟ ؿشثي ُؼتشؽ يبكت٠ ٝ خضئي اص كش١َٜ اٗشيٌبئي٢بي ثٞٗي ؿذٟ ثٞد

ٛخؼتيٚ ًبؿلبٙ اسٝپبيي ، اػتلبدٟ اص ُيبٟ تٜجبًٞ سا اص . تٜجبًٞ كؼبٓيت اهتلبدي ٢ٗ٘ي دس ثيٚ اٗشيٌبيي٢بي پيؾ اص ًٔ٘ت ثٞد

. ثٞٗيبٙ آٗٞختٜذ ٝ دس اٝاػي هشٙ ١لذ١ٖ ، ٗلشف تٜجبًٞ ث٠ ًٞس ُؼتشدٟ دس اسٝپب سٝاج يبكت 

ٛيٌٞتيٚ ث٠ . ايٚ آٌٓبٓٞئيذ ٗحلّٞ ٗتبثٞٓيي اكٔي ُيبٟ تٜجبًٞػت . ٛيٌٞتيٚ ، ٗبدٟ داسٝيي ٗٞخٞد دس ثش٢ُبي تٜجبًٞػت 

. ٝاػ٠ٌ تحشيي ُيشٛذٟ ١بي ٝيظٟ دس ٛوبى ٗختٔق ثذٙ ، آثبس ٗتؼذدي ثش سٝي ػيؼت٢٘بي ٗختٔق داخٔي ٗي ُزاسد

 mg 5/0 ٝ ػيِبس١بي ثؼيبس ػجي ً٘تش اص mg 1-5/0، ػيِبس١بي ػجي  (ٗئي ُشٕ) mg 5/1 – 1ػيِبس١بي ٗؼ٘ٞٓي ثيٚ 

. ٛيٌٞتيٚ داسٛذ



 

سيستن اعصاب هحيطی  (الف

.  ػشًٞة ايٚ ػيؼتٖ اػت – دس كٞست ٗلشف ٗذإٝ –اثش ٛيٌٞتيٚ ثش ػيؼتٖ اػلبة ٗحيٌي دس اثتذا تحشيي ٝ ػپغ 

ٗوبديش ًٖ ٛيٌٞتيٚ ٗؼتوي٘بً ػ٢ٓٞٔبي ػلجي سا تحشيي ٝ اٛتوبّ پيب٢ٗبي ػلجي سا تؼ٢يْ ٗي ًٜذ، اٗب دس ٗشح٠ٔ ثؼذ ٛيٌٞتيٚ 

. ػجت ػشًٞة اٛتوبّ پيب٢ٗبي ػلجي ٗي ُشدد

اص ػٞي ديِش ٛيٌٞتيٚ ػجت آصاد ؿذٙ ٗٞادي اص ثخؾ ٗشًضي ؿذٟ كٞم ًٔي٠ ث٠ ٛبٕ ًبتٌٞالٗيٚ ٗي ُشدد ٠ً آصادػبصي آ٢ٛب ، 

. اكضايؾ هشثبٙ هٔت ٝ كـبس خٞٙ سا دس پي داسد

 

عشوقی - سيستن قلبی  (ب

ٛيٌٞتيٚ دس ايٚ ػيؼتٖ ػجت اكضايؾ هشثبٙ هٔت ٝ كـبسخٞٙ ٗي ُشدد ٠ً ٛبؿي اص تحشيي ػيؼتٖ ػلجي ٗحيٌي ٝ ثخؾ 

. ٗشًضي ؿذٟ كٞم ًٔيٞي ٝ آصادػبصي ًبتٌٞالٗي٢ٜبػت 

 

سيستن اعصاب هشکضي   (پ

ٗوبديش ٗحذٝد ٛيٌٞتيٚ ايدبد ٓشصؽ .ٗي ُشدد (ؿبْٗ ٗـض ٝ ه٘بيٖ آٙ)ٛيٌٞتيٚ ث٠ ٝهٞح ػجت تحشيي ػيؼتٖ ػلجي ٗشًضي 

اص ػٞي ديِش ، ٛيٌٞتيٚ ثب اثـــــــــــش ثش  . ٗي ًٜذ ٝ ٗوبديش ثيـتش آٙ تـٜح ث٠ دٛجبّ داسد

ٜٗدش ث٠ ػشًٞة ٗشًض تٜلؼي ٛبؿي اص ١ش دٝ كٔح  ثلْ آٜخبع ٗٞخت تحشيي تٜلغ ٗي ُشدد ٝ اثش ػشًٞثي ٗتؼبهت آٙ ،

ٛيٌٞتيٚ ثب اثش ُزاؿتٚ ثش سٝي ٗشًض . ٗشًضي ٝ اٛؼذاد ٗحيٌي ػوالت تٜلؼي ٝ دس ٢ٛبيت ٛبسػبيي تٜلؼي ٝ ٗشٍ ٗي ؿٞد

دس كشد ؿيشػيِبسي ايٚ . ثلْ آٜخبػي ٝ تحشيي ٗحيٌي ػيؼتٖ ػلجي ٝاٍ ، ػجت آوبي حبٓت ت٢ٞع ٝ اػتلشاؽ ٗي ُشدد

حبٓت حتي ثب ٗوبديش ًٖ ٛيٌٞتيٚ آوب ٗي ُشدد، اٗب دس كشد ػيِبسي دس كٞستي ٠ً ػٌح ٛيٌٞتيٚ خٞٙ ث٠ ثبالتش اص ٗيضاٙ 

. ١٘يـِي ثشػذ ايٚ حبٓت ايدبد ٗي ؿٞد

 

دستگاه گواسش   (ت

ٛيٌٞتيٚ ثب اثشُزاسي ثش اػلبة ٗٞخٞد دس دػتِبٟ ُٞاسؽ ثبػث اكضايؾ هٞإ ٝ كؼبٓيت حشًتــــي سٝدٟ 

حبٓت٢بي ت٢ٞع ، اػتلشاؽ ٝ ٗؼ٘ٞالً اػ٢بّ ٗتؼبهت خزة ػ٘ٞٗي ٛيٌٞتيٚ دس كشدي ٠ً هجالً دس ٗؼشم ٛيٌٞتيٚ هشاس .  ٗي ُشدد

. ِٛشكت٠ اػت ، ديذٟ ٗي ؿٞد

 

غذد بشوى سيض   (ث

. ٛيٌٞتيٚ ٗٞخت تحشيي اٝٓي٠ تشؿحبت ثضاهي ٝ ثشٝٛـي ٗي ُشدد

جزب ، هتابوليسن و دفع  

خزة ٛيٌٞتيٚ اص ٗؼذٟ ٗحذٝد اػت ، . ٛيٌٞتيٚ ث٠ ػ٢ٞٓت تٞػي دسخت تٜلؼي ، ؿـبء١بي د١بٛي ٝ پٞػت خزة ٗي ُشدد

خزة سٝدٟ اي تأثيش ثيـتشي داسد، ٛيٌٞتيٚ ٗٞخٞد دس تٜجبًٞي خٞيذٛي ث٠ ػجت .  داخْ ٗؼذٟ اكضايؾ يبكت٠ ثبؿذPHِٗش اي٠ٌٜ 

 ٗلشف mg 9-8ػيِبسي٢بي ٗؼ٘ٞٓي . اي٠ٌٜ ثؼيبس آ١ؼت٠ تش اص ٛيٌٞتيٚ اػتٜـبهي خزة ٗي ُشدد ٗذت صٗبٙ تأثيش ثيـتشي داسد



ٗيضاٙ دس دػتشع ثٞدٙ ٛيٌٞتيٚ .  ٛيٌٞتيٚ سا ث٠ ًٞس ػيؼت٘يي دس اختيبس كشد ػيِبسي هشاس ٗي د١ذmg 1ٗي ًٜٜذ ٠ً حذٝد

ٛيٌٞتيٚ دس ثذٙ تـييش ٗي ًٜذ ٠ً ايٚ اػبػبً % 80-90ثؼت٠ ث٠ ؿذت پ٢ٌب ٝ تٌٜيي ػيِبس ًـيذٙ اكشاد اكضايؾ ٗي يبثذ ٝ توشيجبً 

. دس ًجذ ٝ ١٘چٜيٚ دس ًٔي٠ ٝ سي٠ كٞست ٗي پزيشد ٝ خضء ٢ٗ٘ي اص ٛيٌٞتيٚ اػتٜـبم ؿذٟ ث٠ ٝػي٠ٔ سي٠ ٗتبثٞٓيضٟ ٗي ؿٞد

ٛي٠٘ ػ٘ش ٛيٌٞتيٚ ٗتؼبهت اػتٜـبم يب اػتلبدٟ . ػشػت ٗتبثٞٓيؼٖ ٛيٌٞتيٚ دس كشد ػيِبسي ٝ ؿيشػيِبسي يٌؼبٙ اػت 

ٛيٌٞتيٚ ٝ ٗتبثٞٓيت ١بيؾ ١ش دٝ ث٠ ػشػت تٞػي ًٔي٠ خزة ٗي ؿٞٛذ ٝ ػشػت دكغ . ؿيشخٞساًي ، حذٝددٝ ػبػت اػت

ٛيٌٞتيٚ دس ؿيش صٛبٙ . ادساسي آ٢ٛب ثب ٗيضاٙ اػيذيت٠ ادساس دس ساث٠ٌ اػت ٝ ٝهتي ادساس هٔيبئي اػت ، ٗيضاٙ دكغ آٙ ًب١ؾ ٗي يبثذ

. ٛيٌٞتيٚ ثبؿذ (ٗئي ُشٕ دس ٓيتش) mg/lit 5/0 ٌٗ٘ٚ اػت داساي ه٢بسؿيشدٟ دكغ ٗي ؿٞد،  ؿيش ػيِبسي٢بي 

ٗؼ٘ٞٗيت حبد ٛيٌٞتيٚ   

ت٢ٞع ، اػتلشاؽ ، تشؿح ثضام ، دسد ؿٌٖ، اػ٢بّ ، ػشم ػشد ، : ؿشٝع ػالئٖ حبد ٝ ؿذيذ ٗؼ٘ٞٗيت ٛيٌٞتيٚ ػشيغ اػت ٝ ؿبْٗ 

. ػشدسد، ُيدي ، اختالّ ؿٜٞايي ٝ ثيٜبيي ، تيشُي ؿؼٞس ٝ هؼق ٝاهح اػت 

اكت كـبس خٞٙ ، تٜلغ ٗـٌْ ، ٛجن هؼيق ، تٜذ ، ٛبٜٗظٖ ٝ دس ٢ٛبيت تـٜح ، ٗٞخت ٛبسػبيي تٜلغ ٝ دس آخش ، ٗشٍ ٗي 

. ُشدد

.  پبي٠ اػت mg60ٗوذاس ًـٜذٟ حبد ٛيٌٞتيٚ دس يي كشد ثبٓؾ احت٘بالً حذٝد 
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صٗبٙ، ٌٗبٙ، ػٔت ٝ احؼبع ػيِبس ًـيذٙ خٞد سا . دس ايٚ ٗشح٠ٔ ثبيذ يي ١لت٠ دس ٛحٟٞ ػيِبس ًـيذٙ خٞد دكت ًٜيذ -

. ثـٜبػيذ ٝ ايٚ اًالػبت سا سٝي يي ًبست يبدداؿت ًٜيذ

چشا ػيِبس ٗي ًـيذ؟ - آق 

: ثشاي ػيِبس ًـيذٙ داليْ صيبدي ٝخٞد داسد، ٝٓي اؿٔت ػيِبسي ١ب يٌي اص ايٚ داليْ سا رًش ٗي ًٜٜذ

ػيِبس ًـيذٙ اٛشطي صاػت ؛  -

ػيِبس ًـيذٙ ٓزت ثخؾ اػت ؛  -

ػيِبس ًـيذٙ اػتيبد اػت ؛  -

ػيِبس ًـيذٙ ػبدت اػت ؛  -

ػيِبس ًـيذٙ ثذٝٙ دٓيْ اػت ؛  -

 ػٔت تشى ػيِبس  - ة 

. داليْ تشى ػيِبس خٞد سا ثش سٝي يي ًبست ديِش ٛٞؿت٠ ١ٝ٘يـ٠ ث٠ آٙ كٌش ًٜيذ

اٛتخبة تبسيخ تشى  - ج 

ث٢تشيٚ صٗبٙ . صٗبٙ صيبد دٝسي سا اٛتخبة ٌٜٛيذ. ثش سٝي توٞيٖ، يي سٝص خبف سا ػالٗت ثِزاسيذ. ايٚ ٗشح٠ٔ ثؼيبس ٢ٖٗ اػت 

. ١٘يٚ االٙ اػت 

 اٛتخبة سٝؽ تشى  - د 

 سٝؽ ؿخلي  - 1 –د 

دس تشى يٌجبسٟ ٠ً دس ٗٞسد اؿٔت اكشاد ٗٞكويت آٗيض اػت ، دس سٝص تشى ث٠ . ؿبْٗ تشى يٌجبسٟ ٝ تشى تذسيدي اػت

دس تشى تذسيدي ٠ً ثشاي اكشادي ٠ً ث٠ ٛيٌٞتيٚ ٝاثؼت٠ ؿذٟ اٛذ . كٞست ٛب٢ُبٛي ٝ ًبْٗ ػيِبس ًـيذٙ سا ٗتٞهق ٗي ًٜٜذ

 ػذد دس سٝص ث٠ تذسيح ٝ دس ًّٞ يي ٗذت ٗـخق 5سٝؽ ث٢تشي اػت ، ًٖ ًشدٙ تؼذاد ػيِبس ٗلشكي سٝصا٠ٛ تب حذٝد 

. ايٚ سٝؽ ث٠ صٗبٙ ثيـتشي ٛيبص داسد. اٛدبٕ ٗي ؿٞد

 سٝؽ ٗذاخ٠ٔ پضؿي  - 2 –د 

ثبيذ اص تٞكي٠ ١بي ػٔ٘ي . دس ٗٞسد هشس١بي ػيِبس ٝ ثي٘بسي٢ب ٗي تٞاٙ آٗٞصؽ ديذ. ٗـٞست ثب پضؿي ثؼيبس ػٞدٜٗذ اػت

سٝاٙ دسٗبٛي ؿبْٗ .اػتلبدٟ ًشد ٝ سٝؿ٢بي تشى خبيِشيٚ ٛيٌٞتيٚ ٝ سٝاٙ دسٗبٛي ٝ ُشٟٝ دسٗبٛي سا ثب ثشٛب٠ٗ ٗـخق اٛدبٕ داد

ايٚ تٞكي٠ ١ب ثش پبي٠ ػٔت ػيِبس ًـيذٙ اػت ٠ً اص ًشين اٛدبٕ تؼت . يي ػشي تٞكي٠ ١بي سكتبسي ٝ ػٌ٘ٔشدي ػبدٟ اػت

آداٗغ ٝ ثشچؼت ٛيٌٞتيٜي  خبيِضيٚ ٛيٌٞتيٜي ، ؿبْٗ اػتلبدٟ اص هشف ٌٗيذٛي،. ٗـخق ٗي ؿٞد” چشا ػيِبس ٗي ًـيذ؟“

آٗبس ٝ ٛتبيح . ُشٟٝ دسٗبٛي ، ؿبْٗ اػتلبدٟ اص سٝؿ٢بي ٗختٔق تشى ث٠ كٞست دػت٠ خ٘ؼي ٝ ثحث ػ٘ٞٗي اػت. اػت

. ٗـخق ػبخت٠ اػت ٠ً سٝؽ ٗذاخ٠ٔ پضؿي ٗليذتش اػت 

 تـييش ٛحٟٞ ػيِبس ًـيذٙ  - ٟ 

ٗٞهتبً دس خب٠ٛ يب . صٗبٙ ٝ ٌٗب٢ٛبي ػبدي ٝ ١٘يـِي ػيِبس ًـيذٙ سا تـييش د١يذ. ايٚ ٗشح٠ٔ ثؼيبس ً٘ي ًٜٜذٟ خٞا١ذ ثٞد

 .ػيِبس سا دس ٛي٠٘ آٙ خبٗٞؽ ًٜيذ. دس ٗح٢ٔبيي ٠ً احؼبع ساحتي ٗي ًٜيذ ػيِبس ٌٛـيذ. اتٞٗجيْ ػيِبس ٌٛـيذ
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سٝص تشى  - آق 

دس سٝص خبكي ٠ً اٛتخبة ًشدٟ ايذ، ثب اػتلبدٟ اص سٝؿي ٗخلٞف ، ػيِبس سا تشى ًٜيذ ٝ ث٠ خٞد آوب ًٜيذ ٠ً اص ايٚ پغ 

، ث٠ٌٔ خٞد سا يي ؿيشػيِبسي ثذاٛيذ ٝ ثضٝدي ”دس تالؽ ١ؼتٖ ػيِبس سا تشى ًٜٖ “: ث٠ خٞد ِٛٞييذ. ػيِبس ٛخٞا١يذ ًـيذ

. چٜيٚ خٞا١ذ ؿذ

 آؿٜبيي ثب ػٜذسٕ تشى  - ة 

ثؼذ اص تشى ػيِبس احت٘بّ داسد ػٞاسم خبكي ثشاي كشد ث٠ ٝخٞد آيذ ٠ً ثب ؿٜبختٚ آ٢ٛب ٗي تٞاٙ ث٠ ساحتي آٙ سا تحْ٘ ٝ 

. دسٗبٙ ًشد

 

 

ػالئٖ ػٜذسٕ تشى ػيِبس ٝ دسٗبٙ 
سٝؽ دسٗبٙ  ٗذت  ػٔت  ػالٗت  

دهت دس تـييش ٝهؼيت تب چٜذ سٝص اًؼيظٙ ثيـتش ػجٌي ػش 
ٗبيؼبت صيبد، ح٘بٕ ُشٕ تب چٜذ سٝص كؼبٓيت ٗظ٢ًب خـٌي ػي٠ٜ  

هذٕ صدٙ، ح٘بٕ ُشٕ  ١لت٠  1تب ًب١ؾ ٛيٌٞتيٚ ثي هشاسي  
اػتشاحت ٝ چشت صدٙ  ١لت٠ 2 تب 1اص ًب١ؾ ٛيٌٞتيٚ  ًؼبٓت  
 6ٛخٞسدٙ چبي ٝ ه٢ٟٞ اص ػبػت  ١لت٠ 1تب ًب١ؾ ٛيٌٞتيٚ  ثيخٞاثي  

ػلش 
ٗبيؼبت صيبد، ؿزا ثب كيجش صيبد  ١لت٠ 2 تب 1اص ًٖ ًبسي سٝدٟ ٛلخ ٝ يجٞػت 

ٗبيؼبت صيبد، ؿزا ثب ًبٓشي ًٖ  ١لت٠ 4 تب 1اص اثش ٛيٌٞتيٚ  ُشػِٜي  
ٗبيؼبت صيبد، اػتشاحت  ١لت٠  2 تب 1اص اًؼيظٙ ثيـتش  ػشدسد 

يبدداؿت ًشدٙ ، اػتشاحت   ١لت٠ 3 تب 1اص اثش ٛيٌٞتيٚ  ػذٕ ت٘شًض  
ٝسصؽ   ١لت٠ 4 تب 1اص اكضايؾ ُشػِٜي چبهي  

سطيٖ  
  ًٜتشّ ١ٞع ػيِبس - ج 

: ١ِٜبٕ ٗيْ ؿذيذ ث٠ ػيِبس ، اص يٌي اص سٝؿ٢بي صيش اػتلبدٟ ًٜيذ

 اص ػبػت صِٛذاس ٗي تٞاٙ اػتلبدٟ ًشد. ثشاي سٝؿٚ ًشدٙ ػيِبس چٜذ دهيو٠ ٝهل٠ ايدبد ًٜيذ:تأخيش .

 ػ٠ ثبس ٛلغ ػ٘ين  ثٌـيذ ٝ ػپغ آ١ؼت٠ تٜلغ ًٜيذ: تٜلغ ػ٘ين .

 ٙيي ٓيٞاٙ آة يب ٛٞؿيذٛي ًٖ ًبٓشي ٗلشف ًٜيذ: ٛٞؿيذ .

  ث٠ خبي ػيِبس ًـيذٙ ػْ٘ ديِشي ٗثْ سٝصٛب٠ٗ خٞاٛذٙ، خذّٝ حْ ًشدٙ ٝ هذٕ صدٙ اٛدبٕ د١يذ: اٛحشاف .

 ث٠ داليْ تشى ػيِبس ٝ هشس١بي ػيِبس كٌش ًٜيذ:يبدآٝسي .

 ٙث٠ ًٞس خذاُب٠ٛ ٗٞهؼيت٢بي ١ٞع ثشاِٛيض سا ٛبٕ ثشدٟ، دس ٗٞسد سا٢١بي ٗوبث٠ٔ ثب ١ش يي كٌش ًٜيذ: تي تي ؿشح داد .

 ١شُبٟ ٗٞكن ث٠ ؿٔج٠ ثش يٌي اص ١ٞػ٢بي ػيِبس ًـيذٙ خٞد ؿذيذ ث٠ ًشيوي ث٠ خٞد ١ذي٠ ثذ١يذ:پبداؽ .

  ٌٙٓلبً ث٠ ٗٚ ػيِبس “ يب” ٗتـٌشٕ، ٗٚ ػيِبس ٛ٘ي ًـٖ“دس كٞست تؼبسف ػيِبس اص ًشف دٝػتبٙ ثب ُلتٚ : سد ًشد
. آٙ سا سد ًٜيذ” تؼبسف ٌٜٛيذ ، دس حبّ تشى آٙ ١ؼتٖ 
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: ػالٟٝ ثش سٝؿ٢بي يبد ؿذٟ ثبيذ تٞكي٠ ١بي صيش سا ٛيض ث٠ ًبس ثؼت 

 اٗثبّ ايٚ اكٌبس س ا اص ” كوي يي ػيِبس هشسي ٛذاسد“، ”تشى ػيِبس ًبس ػختي اػت“. ثب اكٌبس ٜٗلي ٗجبسصٟ ًٜيذ ٝ
. ٗثجت ٝ هٞي ثبؿيذ. خٞد دٝس ًٜيذ

  اػتلبدٟ اص سا٢١بي خذيذ ثشاي ًؼت آساٗؾ :
اػتشاحت دس ٗحْ ساحت ٝ ثؼتٚ چـ٢٘ب؛  .1
تٜلغ ػ٘ين؛  .2
ًـيذٙ دػت٢ب ٝ پب١ب ثشاي چٜذ ثبٛي٠؛  .3
كٌش ًشدٙ ث٠ ٜٗبظش دٓپزيش ٝ ٗح٢ٔبي ٌٗجٞع  .4

 هذٕ صدٙ،ٝسصؽ ًشدٙ ٝسكتٚ ث٠ پبسى ثؼيبس ٗليذ اػت .

 ت٘بع ثب دٝػتبٙ، كحجت ثب اكشاد كبٗيْ دس ٗٞسد تشى ػيِبس ٝ : ح٘بيت٢بي اخت٘بػي ًؼت ًٜيذ…  

 اختٜبة اص ٗٞهؼيت٢بي خٌش آكشيٚ ٗثْ حوٞس دس ٗي٢٘بٛي اكشاد ػيِبسي، ثٞيظٟ دس اٝايْ دٝسٟ تشى ػيِبس .

  خٞد سا دس ٛوبى ٗختٔق ٜٗضّ ٝ دس ديذ هشاس د١يذ” داليْ تشى ٝ هشس١بي ػيِبس“ًبست .

 اػتلبدٟ اص ؿزا١بي ًٖ ًبٓشي يب ٛٞؿيذٛي٢بي ًٖ ًبٓشي ١ِٜبٕ ت٘بيْ ث٠ ػيِبس .

 هشاس دادٙ هٖٔ يب خٞدًبس ثيٚ اِٛـتبٙ دػت ث٠ خبي ػيِبس .

 ثب تلٌش ٗثجت ٝ ثشسػي ٗدذد داليْ تشى . دس كٞستي ٠ً دچبس ٓـضؽ ؿذيذ ٝ يي ػيِبس ٗدذداً ػيِبسي ٛ٘ي ؿٞيذ
. خٞد، ثبس ديِش ثشٛب٠ٗ تشى ػيِبس سا ؿشٝع ًٜيذ

 

 

 

 

 

 

 

 
 


