سووم ارگاًوفسفرٍ
 -1هقذهَ
اسگبٔٛف غفشٖ ٘ب  ٚوبسثب ِبت ٘ب ػٛا ًِ ؽيّيبيي ِ ٙبس
وٕ ٕذٖ وٌٛيٓ ا عحشاص ثٛدٖ وٗ ثٗ ىٛس ػ ّذٖ ثٗ ػ ٕٛاْ
ظ ؾشٖ وؼ ِٛسد اج فبدٖ لشاس ِي گيش ٔذ .عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ
اص ؽبيغجشيٓ عِّٛ َٛسد ا عحفبدٖ دس دٔ يب ِيثب ؽٕذ .ا يٓ
جشويجبت ثٗ ػٕٛاْ گبص٘بي ؽيّيبيي شٕگي ٔيض ِٛسد اعحفبدٖ
لشاس ِيگيش ٔذ  ٚثٗ ٔبَ گبص اػ قبة ِ ؼشٚف ٘ غحٕذ .وبسثشد
آْ ٘ب دس فٕبيغ ٔظبِي ثٗ دٚساْ شٕگ شٙبٔي د َٚثشِي گشدد.
ا يٓ جشوي جبت ّ٘چ ٕيٓ ؽبيغجشيٓ ػ ٍث ِ غِّٛيث ثب عّ َٛد فغ
آفبت ِيثبؽٕذ.
سٚاز ِ قشف عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ثٗ ػ ٍث وبسايي ِٕب عت دس
د فغ آ فبت  ٚپب يذاسي وُ آْ ٘ب دس ِ عيو ِيثب ؽذ ،ص يشا ا يٓ
ػٛاًِ عبخحّبْ ؽيّيبيي ٔبپبيذاسي داؽحٗ  ٚدسخالي چٕذ سٚص
ثؼذ اص ِقشف ججذيً ثٗ ساديىبي٘بي غيشعّي ِيؽٔٛذ.
اٌٚيٓ جشويت اص ايٓ گش ٖٚجحشااجيلً پيشٚفغلفبت ()TEPP

ِيثب ؽذ وٗ دس عبي  1554عٕحض  ٚثشاي اٌ ٚيٓ ثبس ثٗ  ٚعيٍٗ
آٌّبْ ٘ب دس خالي ش ٕگ ش ٙبٔي دِٛ َٚسد ا عحفبدٖ لشاس گش فث.
ايٓ جشويت ثٗ ػٍث ظالٌيث دس آة  ٚشزة عشيغ ثٗ ػٕٛاْ يىي
اص عّيجشيٓ عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ِع غٛة ِي گشدد ِ .غِّٛيث ثب
عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ دس ظبالجي ٔظ يش جّبط ٘بي ؽغٍيِ ،بٔ ٕذ
وبسگشاْ ؽبغً دس فٕبيغ جٌٛيذوٕ ٕذٖ عّ َٛدس فشآي ٕذ عٕحض
 ٚث غحٗثٕذيٚ ،و ؾبٚسصاْ دس ٕ٘ گبَ ا عحفبدٖ اص ا يٓ عَّٛ
ثشٚص ِ غِّٛيث ِي جٛاْ

د يذٖ ِي ؽٛد .اص دي گش دال يً

ثٗ

ِ غِّٛيث ٘بي ج قبدفي وٗ ثي ؾحش دس ث چٗ٘ب ِ ؾب٘ذٖ ِي ؽٛد ٚ
يب ِغِّٛيث ٘بي ػّذي دس ثبٌغيٓ ثب ٘ذف خٛدوؾي يب جّبسك
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ثٗ خٛدو ؾي ،ا ؽبسٖ ٔ ّٛد .اص دي گش ِٛاسد ِ غِّٛيث ثب ا يٓ
عّ ،َٛا عحفبدٖ اص ا يٓ ػٛا ًِ ش ٙث ِمب فذ جشٚسي غحي ِيثب ؽذ
(ِبٔ ٕذ ظبد ذٗ ِ حش ٚجٛو ي ٛدس

عبي 1995

وٗ ٘ ّشاٖ

ثب

اعحفبدٖ اص گبص اػقبة عبسيٓ ثٛدٖ اعث).
ىيف عّيث عّ َٛاسگبٔٛفغفشٖ ِحغيش ِيثبؽذ:
 -1تركيبات با سويت باال :ثيؾحش ثشاي وؾبٚسصي يب ِمبفذ ٔظبِي
ِٛسد ا عحفبدٖ لشاس ِيگيش ٔذ .پبساجيٗٔ ّٛٔ ْٛاي اص ا يٓ
گش ٖٚا عث وٗ ثٗ ِٕ ظٛس ا عحفبدٖ دس و ؾبٚسصي ِٕب عت ِيثب ؽذ
 ٚي ىي اص ػٛا ًِ ؽبيغ ِ غِّٛيث ِ ٚشگ  ِ ٚيش ٔب ؽي اص عَّٛ
اسگبٔٛفغفشٖ دس أغبْ ِيثبؽذ.
 -2تركيبات با سويت هتوسط :وٗ ثيؾحش ثٗ ػٕٛاْ عّ َٛدفغ آفبت
دس دا ِذاسي  ٚداِ پشٚسي ِٛسد ا عحفبدٖ لشاس ِيگيش ٔذ ،وٗ
ِي جٛاْ ثٗ وٍشپيشيفٛط ،جشي وٍشٚف ٚ ْٛس ًٔٚاؽبسٖ ّٔٛد.
 -3تركي بات با سويت كن :وٗ ثي ؾحش ش ٙث ِمب فذ ثبغ جبٔي  ٚيب
ِقبسف خبٔگي ِٛسد اعحفبدٖ لشاس ِيگيشٔذِ .بٕٔذِ :بالجيْٛ
(شذٚي.)1-

2ـ توكسيكوكيٌتيك و توكسيكوديٌاهيك
عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ گش٘ ٚي ٘ حشٚژْ اص جشوي جبت ٘ غحٕذ وٗ
ّ٘ گي اص ا عيذ ف غفشيه ِ ؾحك ِي ؽٔٛذ  ٚداساي د ٚصٔص يشٖ
شبٔجي آٌي  ٚيه صٔصيشٖ شبٔجي امبفٗ ِيثبؽٕذ .ايٓ صٔصيشٖ
ِيجٛا ٔذ ظبٚي گش٘ ٖٚبيي ٔظ يش عيبٔيذ ،جي ٛعيبٔبت٘ ،بٌ يذ،
فغفبت ،فٕٛوغي ،جيٛفٕٛوغي  ٚيب وشثٛوغيالت ثبؽذ.
ثي ؾحش ا يٓ جشوي جبت خي ٍي عشيغ اص ساٖ ج ّبط (پ ٛعث،
ِ خبه د عحگبٖ جٕفظ ،گٛاسػ ٍِ ٚحع ّٗ) شزة ِي ؽٔٛذ .ا يٓ
عّ َٛسا ثٗ د ٚد عحٗ ِٙبسوٕ ٕذٖ ٘بي ِ غحميُ  ٚغيشِ غحميُ
لبَ
لذ .أصل
ليُ ِئّبيٕل
لحشاص جمغل
لٌٛيٓ اعل
لحيً ول
لضيُ اعل
آٔل
ِحبثٌٛيغُ (ثيؾحش اص ىشيك آٔضيُ٘بي عيحٛوشP450 َٚ
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وجلذي)

ثشاي ف ؼبي

وشدْ ِٙبسوٕ ٕذٖ٘بي غيشِ غحميُ

مشٚسي ا عث.

پبساجي ِ ْٛربٌي اص گشِٙ ٖٚبسوٕ ٕذٖ٘بي غيشِ غحميُ آ ٔضيُ
ا عحيً وٌٛيٓ ا عحشاص ِيثب ؽذ .ص يشا ا يٓ جشو يت دس اث حذا
ثبيذ ثٗ ٚعيٍٗ شبيگضيٕي يه اوغيژْ ثٗ شبي گٛگشد دس اذش
فشآي ٕذ ِحبثٌٛي غُ ثٗ فشَ ف ؼبي خٛد يؼ ٕي پبساو غ ْٛج جذيً
ؽٛد.

عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ِؼ ّٛالً ظالٌ يث

ثباليي دس چش ثي

داسٔذ.
دفغ ايٓ جشويجبت ِ ٚحبثٌٛيث ٘بي آْ ٘ب اص ىشيك ادساس فٛست
ِيگ يشد؛ ٔي ّٗ ػ ّش دف ؼي ث غيبسي اص جشوي جبت اسگبٔٛف غفشٖ
ٔبِؼٍ َٛاعث.
عّ َٛاسگبٔٛفغفشٖ ثٗ آٔضيُ اعحيً وٌٛيٓ اعحشاص ِحقً
ؽذٖ  ٚآْ سا ف غفشيٍٗ ِئّبي ٕذ .ا يٓ ا ِش ِ ٛشت ا خحالي دس
فؼبٌ يث آ ٔضيُ ش ٙث جصض يٗ ٔٛسٚجشأ غّيحش ا عحيً

وٌٛيٓ

ِي ؽٛد .اعحيً وٌٛيٓ يىي اص ِ ُٙجشيٓ ٚاعيٗ٘بي ؽيّيبيي دس
پبيبٔٗ٘بي ػقجي ِعغٛة ِي گشدد وٗ جٛعو آٔضيُ اعحيً وٌٛيٓ
ا عحشاص ثٗ ا عيذ ا عحيه  ٚوٌٛيٓ ٘ يذسٌٚيض ِي گشدد  ٚا يٓ
ػ ًّ اص أح مبي

ثيؼ اص

ظذ پيبَ ٘بي ػ قجي دس

عيٕبپظ٘ب

ش ٍٛگيشي ِيو ٕذٌ .زا دسٔحي صٗ ِ ٙبس آ ٔضيُ ا عحيً وٌٛيٓ
اعحشاص  ٚاخحالي دس سٔٚذ جصضية اعحيً وٌٛيٓ ،جصّغ ثيؼ اص
ظذ ا يٓ ٚا عيٗ ؽيّيبيي دس پبيب ٔٗ٘بي ػ قجي (پبيب ٔٗ ػ قت-
ػ نٍٗ ،گبٔگٍي٘ ْٛبي اج ٚ َٛٔ ٛعي غحُ اػ قبة ِش وضي) اج فبق
ِيافحذ.
ِٙبس آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص دس چٕذ ِشظٍٗ فٛست ِيگيشد ٚ
ثٗ

فٛست پيؼسٔ ٚذٖ ث ؼذ اص 24-36

عبػث

ثٗ

يه پئ ٛذ

غيشلب ثً ثشگ ؾث ج جذيً ِي ؽٛدٙ ِ .بس آ ٔضيُ ا عحيً وٌٛيٓ
ا عحشاص ثٗ  ٚعيٍٗ عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ دس اث حذا ثٗ  ٚعيٍٗ
پئ ٛذ ئٛي فٛست ِيگ يشد وٗ دسٔٙب يث ثٗ عّث يه پئ ٛذ
وٚٛاالْ  ٚغيشلبثً ثشگؾث پيؾشفث ِيوٕذ .ايٓ فشآيٕذ 24-45
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عبػث صِبْ ثشدٖ  ٚثٗ ٔبَ پذيذٖ ِ Agingؼشٚف اعث .ايٓ دٚسٖ
صِبٔي ثٗ ػٕٛاْ يه فبفٍٗ صِبٔي ثعشأي (ِ )Critical Intervalعغلٛة
ِي گشدد ،صيشا دس خالي ايٓ صِبْ جصٛيض آٔحيدٚت ِؤذش ثٛدٖ
 ٚثبػد ثشگؾث فشآيٕذ ِٙبس آٔضيُ ِي ؽٛد .صِبٔي وٗ پذيذٖ
 Agingجىّيً ؽٛد اِىبْ فؼبٌيث ِصلذد آٔلضيُ ٚشلٛد ٔلذاسد.
اگشچٗ صِبْ ِ Agingؼّٛالً  24-45عبػث ىٛي ِيوؾذ ،اِب گبص٘بي
اػقللبة ِبٕٔللذ عللِٛبْ داساي صِللبْ  Agingثغلليبس وٛجللب٘ي
ِيثبؽٕذ.
دس أ غبْ دٚ

گش ٖٚػ ّذٖ آ ٔضيُ

وٌٛيٓ ا عحشاص  ٚشٛد

داسد:
 -1وٌٛيٓ اعحشاص ظميملي ( )Acetyl-cholinesterase or True cholinesteraseولٗ
ثي ؾحش دس ثب فث ػ قجي ( ِبدٖ خبو غحشي ِ غض) ،گٍجٛي ٘بي لش ِض
خ ٚ ْٛپبيبٔٗ ػقجي -ػنالٔي يبفث ِي ؽٛد.
 -2وٌٛيٓ اعحشاص ولبرة ( )Pseudo-cholinesterase or Butyryl-cholinesteraseولٗ
ثي ؾحش دس عشَ ،پال عّب ،گٍجٛي ٘بي عفيذ خ ،ْٛثب فث ػ قجي
(ِبدٖ عفيذ ِغض) ،وجذ  ٚپبٔىشاط يبفث ِيؽٛد.
اگشچٗ اورش عّ َٛاسگبٔٛفغفشٖ ٘ش دٛٔ ٚع وٌٛيٓ اعحشاص سا
ِٙللبس ِيوٕٕللذ ،ثللب ايللٓ ٚشللٛد گللبص اػقللبة  Vxجٕٙللب
وٌٛيٓ اعحشاص ظميمي سا ِٙبس ِيوٕذ.
جص ّغ  ٚفشاٚا ٔي ا عحيً وٌٛيٓ دس اث حذا ثب ػد جعش يه ٚ
عپظ ف ٍس أح مبي ػ قجي دس عيٕبپظ٘بي ػ قجي وٌٛيضژ يه ص يش
ِيؽٛد:
 -1عيغحُ اػقبة ِشوضي
 -2أح ٙبي اػ قبة پبسا عّپبجيه  ٚج ؼذاد ِ عذٚدي اص اػ قبة
عّپبجيه ِبٕٔذ غذد ػشق (اذشات ِٛعىبسيٕي)
 -3أحٙبي اػقبة عِٛبجيه (پبيبٔٗ ػقجي -ػنالٔي)
 -4عيٕبپظ٘بي گبٔگٍئٛيه عيغحُ اج( َٛٔٛاذشات ٔيىٛجيٕي)

 -3تظاُرات باليٌي
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 -1-3هسووهيت حاد
ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘بي ِ غِّٛيث ثب عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ث غحگي
ثٗ ػٛاٍِي ِبٕٔذ ٔٛع ِبدِٖ ،مذاس ِبدٖ ،صِبْ  ٚساٖ جّبط
داسد .ػال يُ ا ٌٚيٗ ِّ ىٓ ا عث اص يه عشي ػال يُ خف يف ِبٔ ٕذ
عٕذسَ ؽجٗ آٔف ٍٛأضا جب ػال يُ ثبٌم ٖٛجٙذيذوٕ ٕذٖ ظ يبت
ِحغ يش ثب ؽٕذ .ػال يُ ِ غِّٛيث ِّ ىٓ ا عث خي ٍي صٚد ثٗ دٔ جبي
جّبط ثب عّ َٛايصبد ؽٛد اِب دس ثشخي ِٛاسد ثغحٗ ثٗ ٔٛع
ِبدٖ  ٚيب ساٖ ِ قشف ِّ ىٓ ا عث ثٗ فٛست جأخيشي اي صبد
ؽٔٛذ .عشيغجشيٓ ص ِبْ ثشٚص ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘بي ِ غِّٛيث دس
ج ّبط اعحٕ ؾبلي  ٚجأخيشيجشيٓ ص ِبْ ثشٚص ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘ب،
ِشثٛه ثٗ جّبط پٛعحي ِي ثبؽذ (٘شچٕذ گلبص اػقلبة ِ VXلي
جٛا ٔذ ثٗ دٔ جبي ج ّبط پ ٛعحي ِ ٛشت ثشٚص عشيغ ػال يُ عّيث
ؽٛد) .دسخ قٛؿ

ٔٛع

ِبدٖ ِ قشفي ،ا يٓ ٔى حٗ

وٗ جشو يت

ِللٛسدٔظش دس گللش ٖٚعللّ َٛاسگبٔٛفغللفشٖ ِغللحميُاالذش يللب
غيشِ غحميُ اال ذش ثب ؽذِ ،ح فبٚت ا عث .ثٗ ػ ٕٛاْ ِ ربي ،دس
ِ غِّٛيث ثب پبساجي ْٛػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘بي ِ غِّٛيث ِّ ىٓ ا عث
دس  6-24عبػث اٚي ثؼذ اص جّبط ِؾب٘ذٖ ٔؾٛد.
ثللٗ ىللٛس خالفللِٗ ،ؼّللٛالً ػاليللُ ِغللِّٛيث ثللب عللَّٛ
اسگبٔٛفغفشٖ دس خالي  4-12عبػث اٚي ثؼذ اص جّبط ظب٘ش ؽذٖ
ٌ ٚي ثشٚص جبثٍٛي وب ًِ ِ غِّٛيث ِّ ىٓ ا عث جب  24عبػث ثٗ
ىٛي أصب ِذ .ػال يُ ٚ

ٔ ؾبٔٗ٘بي ِ غِّٛيث ِؼ ّٛالً ؽبًِ ػال يُ

ِ ٛعىبسيٕي ثٛدٖ وٗ ثٗ دٔ جبي آْ يبف حٗ٘بي دسگ يشي عي غحُ
اػ قبة ِش وضي ٚ

عپظ ج ظب٘شات ٔي ىٛجيٕي ِ ؾب٘ذٖ ِي ؽٛد

(شذاٚي .)3ٚ2
ػاليُ ٔ ٚؾبٔٗ٘بي گٛاسؽي ِؼّٛالً دس ِشاظً اٌٚيٗ ثؼذ اص
ِ قشف خٛساوي عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ِ ؾب٘ذٖ ِي ؽٛد .ج ّبط ثب
آئش ٚعً٘بي ا يٓ جشوي جبت ثٗ فٛست ؽبخـ ثب ج ظب٘شات س يٛي ٚ
ػاليُ چؾّي ِؾخـ ِيگشدد.
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پبٔىشاج يث ٘ ّشاٖ ثب ا فضايؼ آ ِيالص خ٘ ٚ ْٛيپشگٍي غّي
يه يبف حٗ غيش ؽبيغ ٌ ٚي ِ ؾخـ ٔب ؽي اص ِ غِّٛيث ثب عَّٛ
لتگيشي
لث ػقل
لٗ ػٍل
لّ َٛثل
لٓ عل
لشا ايل
لث ،صيل
لفشٖ اعل
اسگبٔٛفغل
وٌٛيٕشژيه آعيٕي٘بي غذٖ پبٔىشاط ،ثبػد افضايؼ عشػث جشؽط
آعيٕي٘ب ِيؽٔٛذ.
ِشگِ ،ؼّٛال" ذبٔٛيٗ ثٗ ايغث جٕفغي ٔبؽي اص ملؼف ػنلالت
جٕف غي ،دپش عي ْٛعي غحُ اػ قبة ِش وضي  ٚا فضايؼ جش ؽعبت
ساٖ ٘بي ٘ٛايي ِي ثب ؽذ .ثشٔىٛاعپب عُ يه ػب ًِ جذاخًوٕ ٕذٖ
ا عثِ .شگ  ِ ٚيش دس ثي ّبسأي وٗ ج عث دس ِبْ لشاس ٔگيش ٔذ،
ِؼ ّٛالً دس خالي  24عبػث اٚي اج فبق اف حبدٖ  ٚدس ثي ّبساْ
دس ِبْ ؽذِٖ ،ؼ ّٛالً دس خالي  11سٚص اٚي ظبدخ ِي ؽٛدِ .شگ
جأخيشي (ث ؼذ اص  15سٚص اص  ٚلٛع ِ غِّٛيث ظبد خٛساوي)،
ِّىٓ اعث ٔبؽي اص آسيحّي٘بي ثيٕي ثبؽذ.
 -2-3سٌذرم حذ واسط ()Intermediate syndrome
ا يٓ عٕذسَ ؽبًِ ف ٍس ػ نالت پشٚو غيّبي ا ٔذاَ ،ػ نالت
فٍى غٛس گشد ٔي ،ػ نالت جٕف غي  ٚاػ قبة ِ غضي ظشو حي ِيثب ؽذ.
ػال يُ پبساٌيح يه ثيٓ  24-96عبػث ث ؼذ اص ثشٚص ِ غِّٛيث ٚ
ثشىشف ؽذْ فبص وٌٛيٕشژيه ظب٘ش ِي ؽٛد .ايٓ ػاليُ  5-32سٚص
ثٗ ىٛي ِيأصب ِذ .ث غيبسي اص ثي ّبساْ دس ا يٓ دٚساْ ٔ يبص
ثللٗ ظّبيللث جٕفغللي داسٔللذ .يبفحللٗ٘بي اٌىحشِٚيٛگشافيلله
ِيشضوٕٕللذٖ اخللحالي ػٍّىللشد دس علليٕبپظ ػقللت -ػنللٍٗ
(ِ )Post Synaptic Neuromuscular Junctionيثبؽذ.

ــ
ــي تـ
ــاتي هييتـ
ً -3-3وروپـ

ير ( Delayed Peripheral

)Neuropathy
ٔٛسٚپبجي ِعييي جأخيشي ِيجٛأذ دس ظنٛس يب فمذاْ فبص
عللّي وٌٛيٕشژيلله ايصللبد ؽللٛد ،صيللشا ثغلليبسي اص عللَّٛ
اسگبٔٛفغفشٖ ٔٛسٚجٛوغيه ثٛدٖ ِٙ ٚبسوٕٕذٖ٘بي مؼيف آٔضيُ
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ا عحيً وٌٛيٓ ا عحشاص ٘ غحٕذ .ا يٓ ػبس مٗ ثٗ ىٛس ِ ؼيٓ ثب
پبس عحضي ،دسد  ٚيب وشا ِپ ػ نالٔي دس ٔبظ يٗ عبق پب ؽشٚع
ؽذٖ وٗ ثٗ دٔجبي آْ آجبوغي ،مؼف  ٚافحبدگي أگؾلحبْ ( Toe

ِ )Dropؾب٘ذٖ ِيؽٛد .ايٓ ػبسمٗ ثٗ عشػث ثلٗ علّث فٍلس ؽلً
پي ؾشفث ِيو ٕذ ،وٗ ِيجٛا ٔذ ٔ ّبيي فؼٛدي ؽجيٗ ثٗ عٕذسَ
گيٍٓ -ثبسٖ دا ؽحٗ ثب ؽذ .سفٍىظ ٘بي  ٚجشي وب٘ؼ يبف حٗ ٚ
ِّ ىٓ ا عث دس شبجي اص ا خحالي ػٍّ ىشد ظ غي ِ ؾب٘ذٖ

ؽٛد.

پبجٌٛٛژي صِيٕلٗاي ؽلبًِ يله دژٔشاعلي ْٛديغلحبي ()Wallerian

آو غْ٘ٛبي ثٍ ٕذ اػ قبة ِعي يي ساٖ ٘بي فؼٛدي ٔ ٚضٌ ٚي ٔ خبع
ِيثب ؽذ .پذ يذٖ دِيٍي ٕٗ

ؽذْ

ثٗ

فٛست ذبٔ ٛيٗ اج فبق

ِياف حذ .اػح مبد ثش ا يٓ ا عث وٗ ا يٓ ػبس مٗ پبجٌٛٛژ يه
ص ِبٔي اج فبق ِياف حذ وٗ يه عُ اسگبٔٛف غفشٖ ثب خب فيث
ٔٛسجٛوغيه ثٗ آٔضيُ ِ Neurotoxic Esteraseحقً ؽلٛد (ايلٓ آٔلضيُ
ِغئٛي ظفظ ػٍّىشد ٔٛسٔٚي ِيثبؽذ) .ثؼذ اص صِلبْ  Agingولٗ
ثٗ ػ ٕٛاْ دٚسٖ و ّْٛ

ثشاي ػال يُ

ثبٌيٕي دسٔ ظش گشف حٗ

ِيؽللٛد ،پئٛللذ فغللفشيً اعللحش ٘يللذسٌٚيض ؽللذٖ  ٚآٔللضيُ
ٔٛسٚجٛو غيه ا عحشاص ثب يه گش ٖٚثبسداس آصاد ِي ؽٛد وٗ دس
ايٓ ظبٌث ِٕصش ثٗ دژٔشاعي ْٛآوغٔٛي ِيگشدد.
ثيّبسي ِّىٓ اعث ثشاي ِ 2-3بٖ پيؾشفث ّٔبيذ  ٚآجشٚفي
ػ نالت اي صبد

گشدد .ثي ّبساْ د چبس ا خحالالت

ؽذيذ ،اغ ٍت

ػٍّ ىشد وب ًِ خٛد سا ثٗ د عث ّٔيآٚس ٔذ .ا خحالالت ظ غي صٚد جش
ث ٙجٛد ِييبث ٕذ .دس ِبْ ثب آ جشٚپيٓ  ٚاو غبيُ٘ب جأذيشي ثش
عيش ثيّبسي ٔذاسد.
ٔٛس ٚپبجي ِعي يي جأخيشي ِيجٛا ٔذ دس خالي ٘ 1-5ف حٗ ث ؼذ
اص جّلللبط ثلللب علللّ َٛاسگبٔٛفغلللفشٖ ِؾخقلللي ِبٕٔلللذ:
Malathion ،Parathion ،Trichloronate ،Trichlorfon ،Leptophos ،Mipafox ،O-cresylphosphate

و  Tamaronايصبد ؽٛد.
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 -4تشخيص هسووهيت حاد
جؾللخيـ ِغللِّٛيث ثللب اسگبٔٛفغللفشٖ٘ب ِؼّللٛالً ثشاعللبط
يبف حٗ٘بي ثبٌيٕي ا عث .ؽبيغجشيٓ جبثٍٛي ِ غِّٛيث ػ جبست
ا عث اص ٚ :شٛد

ثٛي ِؾخ قٗ (ِ ؾبثٗ

عيش) ِ ،يٛص ،ا فضايؼ

جش ؽعبت ساٖ ٘بي ٘ٛايي ،ا ؽه س يضػ ،ثشادي ىبسدي  ٚا خحالالت
گٛاس ؽي دس ثي ّبس ٚ .شٛد

ظبٌي اص ج ّبط ش ٙث ج ؾخيـ

ؽشض

وّهوٕ ٕذٖ ا عث ٌ ٚي دس اغ ٍت ِٛاسد ؽشض ظبي دل يك  ٚشٛد
لي،
لٛي ،آجبوغل
لب ،ادَ سيل
لش وِٛل
لي ٔظيل
لشٚص ػاليّل
لذاسد .ثل
ٔل
عبيىٛص ،جٕ گي ٔ فظ،

عيبٔٛص ،فبعيىٛال عي ،ْٛپبٔىشاج يث،

ثشادي ىبسدي ،مؼف  ٚف ٍس ػ نالٔي ِيشضوٕ ٕذٖ ِ غِّٛيث ؽذيذ
ِيثبؽذ.
دس

ِٛاسدي

وٗ دس ج ؾخيـ ِ غِّٛيث جشد يذ  ٚشٛد داسد،

ثشس عي آصِبي ؾگب٘ي ِ يضاْ فؼبٌ يث آ ٔضيُ وٌٛيٓ ا عحشاص ٚ
ِ ؾب٘ذٖ وب٘ؼ فؼبٌ يث آ ٔضيُ وٌٛيٓ ا عحشاص ظمي مي يب وبرة
وّهوٕٕذٖ اعث .ثب ايٓ ٚشٛد ،اگش ؽه ثٗ ِغِّٛيث ثب عَّٛ
اسگبٔٛف غفشٖ  ٚشٛد داسد ،دس ِبْ سا ٔجب يذ جب ص ِبْ جأي يذ
آصِبيؾگب٘ي ثٗ جؼٛيك أذاخث.
ػال ٖٚثش ِغِّٛيث ثب ػٛاًِ اسگبٔٛفغفشٖ عبيش ِٛاسدي
وٗ ِيجٛأ ٕذ ِٕ صش

ثٗ

وب٘ؼ فؼبٌ يث آ ٔضيُ پ غٛدٚوٌٛيٓ

لذي
ليُ وجل
لبي پبسأؾل
لذ اص :ثيّبسي٘ل
لٔٛذ ػجبسجٕل
لحشاص ؽل
اعل
(٘پبج يث ٚيش ٚعي ،عيشٚص ،اظح مبْ و جذي ذبٔ ٛيٗ ثٗ ٔبس عبيي
اظح مبٔي ل ٍت ،وبس عيِٕٛبي ِحب عحبجيه و جذي) ،وب٘ؼ ِ يضاْ
آٌ جِٛيٓ عشَ ،جفبٚت ٘بي ژٔحي ىي دس ا فشاد ( ثٗ ىٛس ىجي ؼي
دس  %3ا فشاد ،فؼبٌ يث ا يٓ آ ٔضيُ پبييٓ ا عث وٗ اٌج حٗ ا يٓ
اِلللللللش دس عللللللليش ِغلللللللِّٛيث ثيجلللللللأذيش
ِي ثبؽذ) ،عٛء جغزيٗ  ٚثبسداسي.
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وب٘ؼ فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص عشِي لجً اص وٌٛيٓ
ا عحشاص ظمي مي اج فبق ِياف حذ  ٚيه ؽبخـ ظ غبط اص ج ّبط ثب
عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ِيثب ؽذ .ثب ا يٓ  ٚشٛد ،وب٘ؼ فؼبٌ يث
وٌٛيٓ ا عحشاص ظمي مي ثٗ ِ يضاْ  %25يب ثي ؾحش ِؼ يبس ٚال ؼي
ثشٚص ِغِّٛيث اعث.
دس ثي ّبساْ د چبس ِ غِّٛيث ؽذيذ ثب عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ
وٗ جعث دسِبْ لشاس ٔگيشٔذ ،وٌٛيٓ اعحشاص ظميمي ثب عشػث
 1/5-1دس فذ دس سٚص ثبص عبصي ِي ؽٛد .فؼبٌ يث آ ٔضيُ وٌٛيٓ
ا عحشاص ظمي مي ِّ ىٓ ا عث ثيٓ  91-121سٚص ىٛي و ؾيذٖ جب ثٗ
ِ مبديش ىجي ؼي ثش گشدد .دس فٛسجي وٗ فؼبٌ يث وٌٛيٓ ا عحشاص
عشِي دس ػشك چٕذ سٚص جب چٕذ ٘فحٗ ىجيؼي ِيؽٛد.
دس ثي ّبسأي

وٗ ج عث دس ِبْ

ثب پيشاٌيذٚو غيُ

لشاس

ِيگيشٔذ ،فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص ظمي مي ِؼّٛالً عشيغجش
اص فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص وبرة افضايؼ ِييبثذ.
ثٗ ىٛس خال فٗ ،ج ؾخيـ ِ غِّٛيث ثب عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ
ثشاعبط ِ 4ؼيبس فٛست ِيگيشد:
 -1ؽشض ظبي دليك دسخقٛؿ جّبط ثب يه عُ دفغ آفبت
 ٚ -2شٛد ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘بي جعش يه ثيؼ اص ظذ گيش ٔذٖ٘بي
وٌٛيٕشژيه ِٛعىبسيٕي ٔ ٚيىٛجيٕي
 -3وب٘ؼ فؼبٌيث آٔضيُ٘بي وٌٛيٓ اعحشاص ظميمي  ٚوبرة
 -4پبعخ ثٗ دسِبْ ثب آجشٚپيٓ  ٚاوغبيُ٘ب

 -5تشخيص افتراقي
 ِ -1غِّٛيث ثب وبسثبِبت ٘ب :دٚسٖ و ٛجبٖ ِ غِّٛيث  ٚف مذاْ
ػاليُ دسگيشي عيغحُ اػقبة ِشوضي  ٚػذَ پبعخ ثٗ دسِبْ ثب
اوغبيُ٘ب ثٗ ٔفغ ِغِّٛيث ثب وبسِبثبت٘ب ِيثبؽذ.
ِ -2غِّٛيث ثب ػٛاًِ ٔيىٛجيٕيِ :بٕٔذ ِغِّٛيث ثب پچ٘لبي
(ٔ )Patchيىٛجيٓ  ٚجٕجبو.ٛ
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 ِ -3غِّٛيث

ثب ػٛا ًِ داس ٚيي

وٗ ِٕ صش

ثٗ

ثشٚص ِ يٛص

ِي ؽٔٛذِ :بٔ ٕذ ِ غِّٛيث ثب اپيٛئ يذ٘ب ،وٍ ٔٛيذيٓ ِ ،قشف
ِ ٛمؼي پيٍ ٛوبسپيٓ ،ػٛا ًِ عذاجي٘ -ٛيپٕٛجيه ٘ب (ا جبٔٛي،
ثٕضٚديبصپيٓ٘لللللب ،ثبسثيحٛسات٘لللللب ِ ٚپشٚثبِلللللبت)،
فٕٛجيبصيٓ٘ب ،فٓ عيىٍيذيٓ  ٚگٛآٔبثٕض
 -4خٔٛشيضي ٔبظيٗ پٔٛض وٗ ِٕصش ثٗ ايصبد ِيٛص ِيؽٛد.
 -5گب عحشٚآٔحشيث ِّ ىٓ ا عث ثب يه ِ غِّٛيث خف يف ثب عَّٛ
اسگبٔٛفغفشٖ اؽحجبٖ ؽٛد.
 ِ -6غِّٛيث ثب عبيش داس٘ ٚبي ِٙبسوٕ ٕذٖ٘بي وٌٛيٓ ا عحشاص
ِبٕٔذ ٔئٛعحيگّيٓ ،پيشيذٚعحيگّيٓ  ٚفيضٚعحيگّيٓ
 -7ثشٔٚىللٛسٖ  ٚديغللحشط جٕفغللي ٔبؽللي اص آعللُ ،اعلليذٚص
ِحبث ٌٛيه ،ادَ يب آِ جٌٛي س يٛي  ٚعبٌيغيٍي غُ ثب يذ ثب
ج ٛشٗ ثٗ ف مذاْ ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ ٘بي ثبٌيٕي ٔظ يش عيبٌٛسٖ،
اعٙبي ،وشاِپ ٘بي ػنالٔيِ ،يٛوٍٛٔٛط  ٚيب فبعيىٛالعي ْٛاص
ِغِّٛيث ثب اسگبٔٛفغفشٖ ٘ب افحشاق دادٖ ؽٔٛذ.
 -5عٕذسَ گيٍٓ -ثبسٖ :دس فٛست ِشاش ؼٗ جأخيشي ثي ّبس،
ٔٛسٚپبجي ِعييي اٌٚيٓ جظب٘ش ِغِّٛيث اعث.
ِ -9غِّٛيث ثب لبسچ٘ب :د ٚگ ٗٔٛللبسچ  Inocybe ٚ Clitocybeولٗ
ظبٚي ِبدٖ ِ ٛعىبسيٓ ٘ غحٕذِ ،ي جٛأ ٕذ اي صبد ِ غِّٛيث ثب
ػال يُ ٔ ٚؾبٔٗ ٘بي ِؾبثٗ ثب ِغِّٛيث ٔبؽي اص اسگبٔٛفغفشٖ
٘ب ّٔبي ٕذ .دس ا يٓ گِٛ ٗٔ ٛاسد ،ف مذاْ ػال يُ ٔي ىٛجيٕي ثٗ
جؾخيـ افحشالي وّه ِيوٕذ.
 -11ج ؾٕس ٘بي ٔب ؽي اص ػ ًٍ ػ فٔٛيِ ،حبث ٌٛيه ،اسگبٔ يه،
ا يذيٛپبجيه  ٚيب عبيش ػ ًٍ جٛو غيه سا ثب يذ ثب ج ٛشٗ ثٗ
ف مذاْ يبف حٗ ٘بي ِ ٛعىبسيٕي ٔ ٚي ىٛجيٕي اص ِ غِّٛيث ثب
عّ َٛاسگبٔٛفغفشٖ افحشاق داد.
 -11عٕذسَ ِعش ِٚيث ٔب ؽي اص ػٛا ًِ آسا ِجخؼ -خٛاة آٚس ٚ
ٔ يض ِ غِّٛيث ثب و ٛوبييٓ  ٚيب عبيش عّپبجِٛيّحيه ٘ب ثٗ
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ػ ٍث اي صبد ػالي ّي ِبٔ ٕذ جبوي ىبسدي٘ ،يپشجبٔ غي ،ْٛج ؾٕس،
ِ يذسيبص ،جش ِٛس  ٚوٍٛٔ ٛط

ثب ِ غِّٛيث ٔب ؽي اص

عَّٛ

اسگبٔٛفغفشٖ جؾخيـ افحشالي داسٔذ.

6ـ يافتَُا

آزهايشگاُي

٘ -1يپٛوبٌّي٘ ،يپشگٍيغّي
ٌ -2ىٛعيحٛص ثب يب ثذ ْٚؽيفث ثٗ چپ وٗ ِّىٓ اعث ذبٔٛيٗ
ثٗ ا فضايؼ آصاد عبصي

وبجىٛي آ ِيٓ

٘ب اص ٔبظ يٗ

ِذٚالي

آدسٔبي ايصبد گشدد.
 -3دس آ ٔبٌيض ادساس،

پشٚجئيٓ اٚسي  ٚگ ٍٛوض اٚسي ِّ ىٓ

اعث ِؾب٘ذٖ گشدد.
 -4ا فضايؼ آ ِيالص عشَ دس ِٛاسد دسگ يشي پبٔىشاط ِ ؾب٘ذٖ
ِيؽٛد.
 -5دس  ECGايٓ ثيّبساْ ِّىٓ اعث عيٕٛط جبويىبسدي ذبٔٛيٗ
ثٗ جعش يه

عّپبجيه ِ ؾب٘ذٖ

ؽٛد .دس

فٛست غٍ جٗ فؼبٌ يث

عي غحُ پبسا عّپبجيه يبف حٗ٘بيي ِبٔ ٕذ ثشادي ىبسدي عيٕ ٛعي،
ثٍللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٛن
دٍ٘يضي -ثيٕي ،ىٛالٔي ؽذْ فبفٍٗ  ، QTثٍٛن وبِلً لٍجلي ٚ
آعي غحٛي ِ ؾب٘ذٖ

ِي

گشدد.

عبيش جغي يشات ػجبسج ٕذ اص:

جغييش دس ِٛز  ٚ Tليؼٗ  ٚ STجبويىلبسدي ثيٕلي چٕلذ ؽلىٍي
()Torsade de pointes

 -6دس ثشس عي ساديٛگشاف يه لف غٗ

عيٕٗ ،ثب يذ

ثٗ دٔ جبي

ؽٛا٘ذي اص پٕ ِٔٛٛيث ٔب ؽي اص ٘ يذسٚوشثٓ٘ب ،ادَ س يٛي ثب
ِٕؾأ غيشلٍجي  ٚپش٘ٛايي ِحشادف ثب ثشٔٚىٛاعپبعُ ثٛد.
 -7يبفحللٗ٘بي اخحقبفللي ِغللِّٛيث ػجبسجٕللذ اص :وللب٘ؼ دس
فؼبٌ يث آ ٔضيُ وٌٛيٓ ا عحشاص ظمي مي  ٚوبرة .وب٘ؼ فؼبٌ يث
لَّٛ
لب عل
لِّٛيث ثل
لشاي ِغل
لي ثل
لحشاص ظميمل
لٌٛيٓ اعل
لضيُ ول
آٔل
اسگبٔٛف غفشٖ اخحقب فيجش ا عث  ِ ٚحشادف ثب فؼبٌ يث آ ٔضيُ
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لٛد،
لٓ ٚشل
لب ايل
لث .ثل
لجي اعل
ليٕبپظ٘بي ػقل
لحشاص عل
لٌٛيٓ اعل
ول
ا ٔذاصٖگيشي فؼبٌ يث ا يٓ آ ٔضيُ ثٗ ساظ حي اِىبْ پزيش ٔي غث.
فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص عشِي ؽبخقي غيشاخحقبفيجش اِب
دس ػيٓ ظبي ظغبطجش اص ٚلٛع ِغِّٛيث اعث  ٚثٗ ساظحي لبثً
أصبَ دس ثغيبسي اص ِشاوض دسِبٔي ِيثبؽذ .ثبجٛشٗ ثٗ ايٓ
وٗ ا ٔذاصٖگيشي فؼبٌ يث آ ٔضيُ

وٌٛيٓ ا عحشاص

ثٗ فٛس يث

اِىبْ پزيش ٔي غث ،ث ٕبثشايٓ دس ج قّيُگيشي ٘ ٚذايث دس ِبْ
وبسثشدي ٔذاسد ،ا ِب ثشاي ج ؾخيـ  ٚپيگ يشي ثي ّبس ِٛسد
اعحفبدٖ لشاس ِيگيشد.
فؼبٌ يث آ ٔضيُ وٌٛيٓ ا عحشاص عشِي ِؼ ّٛالً ل جً اص ثشٚص
ػال يُ

ثبٌيٕي

ثٗ ِ يضاْ وّ حش اص %51

وب٘ؼ ِييب ثذ.

ثٗ

ػٕٛاْ يه جمغيُثٕذي وٍي دس فٛسجي وٗ فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ
اعحشاص عشِي ثٗ  21-51دسفذ ِيضاْ ىجيؼي ثشعذ ،ػاليُ خفيف
ِ غِّٛيث  ٚدس ِٛاسد  11-21دس فذ ٔش ِبي ِ ،غِّٛيث ِح ٛعو ٚ
دس ِٛاسد وّ حش اص  11دس فذ ٔش ِبي ثب ػال يُ ؽذيذ ِ غِّٛيث
٘ ّشاٖ ا عث .ا يٓ جم غيُثٕذي دس ِشظ ٍٗ ظبد ِ غِّٛيث وبسثشد
داسد.

7ـ درهاى
 -1-7اقذاهات درهاًي عووهي ()General Management
 -1-1-7اقذاهات حوايتي اوليَ
ثش لشاسي  ٚظ فظ ساٖ ٘بي ٘ٛايي  ٚجأِيٓ اوغيژٔب عيْٛ
وبفي شضء اٌ ٚيٓ ا لذاِبت دس ِبٔي ِع غٛة ِي ؽٛد .دس ا يٓ
ثيّبساْ آجشٚپيٓ ثبيذ جب صِبْ خؾه ؽذْ جشؽعبت جصٛيض ؽٛد
 ٚجب ص ِبٔي وٗ ثي ّبس ثٗ ِ يضاْ وبفي آجشٚپيٕ يضٖ ؽٛد،
عبوؾٓ ِىشس ساٖ ٘بي ٘ٛايي ِؼّٛالً مشٚسي اعث.
ٌ ٌٗٛگزاسي داخً جشاؽٗ دس ِٛاسد ِغِّٛيث ؽذيذ ثٗ ػٍث
جش ؽعبت ثيؼ اص ظذ ،وب٘ؼ عيط ٘ ٛؽيبسي  ٚيب مؼف ػ نالت
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جٕف غي دس اغ ٍت ِٛاسد مشٚسي ا عث .ا عحفبدٖ اص عٛو غيٕيً
وٌٛيٓ ثٗ ِٕ ظٛس أ صبَ أحٛثب عي ْٛثٗ ػ ٍث اي صبد آپ ٕٗ
ىٛالٔي ِذت دس ِٛاسد ِ غِّٛيث ثب عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ج ٛفيٗ
ّٔي ؽٛد  ٚاص ِ قشف آْ ثب يذ اشح ٕبة ٔ ّٛد .ا گش ث ٍٛن ػ قجي-
ػ نالٔي ِٛسدٔ يبص ثب ؽذ ،ا عحفبدٖ اص ػٛا ًِ غيشدپالس يضاْ
ِبٕٔذ سٚوٛسٔٚي َٛجٛفيٗ ِيؽٛد.
 -2-1-7حوايت تٌفسي
ٔٚحيال عي ْٛوبفي دس ا يٓ ثي ّبساْ ثٗ ػ ٍث ؽبيغ ثٛدْ
دي غحشط جٕف غي ث غيبس مشٚسي ا عث .دي غحشط جٕف غي ػ ٍث ا فٍي
ِشگ  ِ ٚيش دس ثي ّبساْ

ثذظبي ِيثب ؽذ.

پبٌظ او غيِحشي

ِذا ،َٚج صٛيض آٔ حي دٚت ،ج ٛٙيٗ ِ ىبٔيىي  ٚث غحشي ٔ ّٛدْ
ثي ّبس دس ثخؼ ٘بي ِشالجث ٘بي  ٚيژٖ دس دس ِبْ فعيط ثي ّبساْ
مشٚسي اعث.
 -3-1-7آلودگيزدايي
لجً اص اشبَ ٘شگ ٗٔٛالذاَ دس شٙث آٌٛدگي صدايي اص ثيّبس
اعحفبدٖ اص ٚعبيً ظفبظث ؽخقي ٔظيش ِبعه جٕفغي  ٚدعحىؼ ٚ
ٌجبط ِٕبعت شٙث وبدس دسِبٔي اٌضاِي اعث ،مّٕب" ِىبٔي وٗ
دس آْ آ ٌٛدگي صدا يي ثي ّبس أ صبَ ِي ؽٛد ثب يذ اص ج ٛٙيٗ
وبفي ِٕ ٚبعت ثشخٛسداس ثبؽذ.
-3-1-7الف -آلودگيزدايي پوستي

ؽبًِ خبسز وشدْ ٌجبط ٘بي آ ٌٛدٖ ثي ّبس ،ؽغح ؾٛي ا ٌٚيٗ
پ ٛعث ثب آة  ٚفبث ٚ ْٛؽغح ؾٛي ث ؼذي ثب آة  ٚاٌ ىً اجيٍ يه
ِي ثبؽذ.
-3-1-7ب -آلودگيزدايي دستگاٍ گوارش

اي صبد ا عحفشاؽ ثٗ  ٚعيٍٗ ج صٛيض اپي ىب ج ٛفيٗ ّٔي ؽٛد.
الٚاژ ِؼللللذٖ ثللللب اعللللحفبدٖ اص ٌٌٛللللٗ٘بي ثللللضسگ
د ٘بٔي ِ -ؼذي ثب يذ فٛست گ يشد .دس ػيٓ ظبي ثب يذ اص ثشٚص
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آعپيشا عي ْٛپي ؾگيشي ٔ ّٛد ص يشا

ظالي ث غيبسي اص

عَّٛ

اسگبٔٛفغفشٖ جشويجبت ٔفحي ِيثبؽذ وٗ دس فٛست آعپيشاعيْٛ
ثب ػد اي صبد پٕ ِٔٛٛيث ِي ؽٔٛذ .ج صٛيض ص غبي ف ؼبي ؽذٖ ثٗ
ِيضاْ  1 g/Kgثٗ فٛست خلٛساوي جٛفليٗ ِيؽلٛد .اگشچلٗ ،دس
ِٛسد ثؼ ني اص

عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ِبٔ ٕذ

ِبالجي ْٛفب لذ

وبسايي ا عث .ج صٛيض ِ غِ ًٙبٔ ٕذ عٛسثيحٛي  ٚيب عيحشات
ِٕيضي َٛثٗ ؽشه ػذَ ٚشٛد اعٙبي ،جٛفيٗ ِيؽٛد.
 -4-1-7ساير درهاىُا

عالهتي– حوايتي

دس فٛست ثشٚص جؾٕس ،آسيحّي٘بي لٍجي  ٚجغييشات ٚمؼيث
ّ٘ٛديٕبِ يه ،دس ِبْ ثشا عبط ا عحبٔذاسد٘بي ِ ٛشٛد أ صبَ
ِيگيشد.

 -2-7درهاى ا تصاصي با آًتي دوت
 -1-2-7آتروپيي (جذول)4-
آجللشٚپيٓ آٔحبگٔٛيغللث سلللبثحي اعللحيً وللٌٛيٓ دس
گيش ٔذٖ٘بي ِ ٛعىبسيٕي ا عث .ا يٓ داسٚآٔ حيدٚت

اخحقب في دس

ِٛاسد ِ غِّٛيث ثب عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ا عث وٗ ثب ا عحيً
وٌٛيٓ دس ِعً عيٕبپظ٘ب سلبثث ّٔٛدٖ  ٚاذشات ِٛعىبسيٕي ٚ
اذشات  CNSآْ سا ثٍٛن ِيوٕذ.
ا عحفبدٖ اص آ جشٚپيٓ ثٗ  ٚيژٖ دس خ ؾه ٔ ّٛدْ جش ؽعبت ٚ
ث ٙجٛد  ٚمؼيث جٕف غي ثي ّبس وّهوٕ ٕذٖ ا عث .آ جشٚپيٓ ثش سٚي
گيش ٔذٖ٘بي ٔي ىٛجيٕي ٘يچ گ ٗٔ ٛا ذشي ٔذاسد ،ث ٕبثشايٓ مؼف
ػ نالٔي  ٚدپش عي ْٛجٕف غي ثب  ٚشٛد آجشٚپيٕيضا عي ْٛوبفي
ّ٘چ ٕبْ پبثش شب

ثبلي ِيِب ٔذ .آ جشٚپيٓ

ثٗ ِ عل

ؽه

ثٗ

ِ غِّٛيث ثب عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ثب يذ ج صٛيض ؽٛد ٚ ،دس ػيٓ
ظبي پبعخ ثيّبس ثٗ دسِبْ ثبيذ ثٗ دلث اسصيبثي گشدد .ػذَ
پبعلللللللللللللخ ثلللللللللللللٗ دٚص اٌٚيلللللللللللللٗ
ً ِيلشض وٕٕلذٖ ِغلِّٛيث ثلب علَّٛ
( )Test doseآجلشٚپيٓ لٛيلب
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اسگبٔٛف غفشٖ ا عث .دس خالي ج صٛيض آ جشٚپيٓ ،اوغيژٔب عيْٛ
ِٕبعللت ِ ٚبٔيحٛسيٕللگ لٍجللي ثيّللبس مللشٚسي اعللث ،صيللشا
اوغيژٔب عي ْٛوبفي ،خ يش ثشٚص جعشيه پزيشي ثي ٕي ٔب ؽي اص
آجشٚپيٓ سا ثٗ ظذالً ِيسعبٔذ.
دٚص اٌٚيٗ آجشٚپيٓ  1-2 mgدس ثلبٌغيٓ  1/15 mg/Kg ٚدس
ث چٗ٘ب ِيثب ؽذ .ث ٙحشيٓ ساٖ ج صٛيض ،ساٖ ٚس يذي ا عث ،ا ِب
جضس يك ػ نالٔي ٔ يض ِؤذش ا عث .ثشٔب ِٗ دس ِبٔي ثشا عبط پب عخ
ثٗ دٚص ا ٌٚيٗ

ثشاي

٘ش ثي ّبس اخحقب في ا عث .ػال يُ ٚ

لىي
ليٕگ ،خؾل
لذ اص :فالؽل
لي ْٛػجبسجٕل
لبٔٗ٘بي آجشٚپيٕيضاعل
ٔؾل
جش ؽعبت ساٖ ٘بي ٘ٛايي  ِ ٚيذسيبص (دس فٛست  ٚشٛد ِشدِه ٘بي
جٗ عٕصبلي)ّ٘ .چٕيٓ اگش ثيّبس اص اثحذا دچبس ثشاديىبسدي
ثب ؽذ ،ثٗ دٔ جبي آجشٚپيٕيضا عي ْٛوبفي ،مشثبْ ل ٍت ثي ّبس
ثٗ ظذ ٔشِبي يب جبويىبسدي افضايؼ ِييبثذ.
الصَ ا عث دٚص ٘بي ِ ىشس آ جشٚپيٓ ٘ش  15-31دلي مٗ ثشاي
ثيّبس جصٛيض ؽٛدِ .يضاْ آْ  2 mgدس ثلبٌغيٓ -1/15 mg/Kg ٚ
 1/12دس ث چٗ٘ب

ثٗ

فٛست دا خً ٚس يذي ِيثب ؽذ .دٚص ٘بي

ِح ٕبٚة ِؼ ّٛالً ثشاي وٕ حشي ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘بي ِ ٛعىبسيٕي
وبفي ا عث؛ ا ِب دس

ِٛسد ثي ّبساْ د چبس ِ غِّٛيث

ؽذيذ،

أفٛصيِ ْٛذاٚ َٚسيذي ثلب دٚص  1/12-1/15 mg/Kg/hدس ثشخلي
ِٛاسد ِٛسدٔ يبص ا عث .ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘بي آجشٚپيٕيضا عيْٛ
ثيؼ اص ظذ ػجبسجٕذ اص :جت ،دٌيشي ٚ َٛايٍئٛط.
آجشٚپيٓ ِّىٓ اعث ثشاي  24عبػث ِٛسدٔيبص ثبؽذ  ٚثبيذ
ثٗ فٛست جذسيصي ل يغ گشدد .ج صٛيض ىٛالٔي ِذت آ جشٚپيٓ ٚ
ل يغ

جذسيصي آْ

ثٗ  ٚيژٖ دس

ِٛاسد ِ غِّٛيث

ثب

عَّٛ

اسگبٔٛفغفشٖ ٌيپٛفيً جٛفيٗ ِيؽٛد.
 -2-2-7پراليذوكسين (جذول)5-
پشاٌيذٚوغليُ ( )2-PAM chloride, Protopamآٔحليدٚت اخحقبفلي دس
ِ غِّٛيث ثب عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ا عث .پشاٌيذٚو غيُ ِيجٛا ٔذ
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ثب ػد دفغفشيال عي ْٛآ ٔضيُ ا عحيً وٌٛيٓ ا عحشاص ؽذٖ  ٚدس
ً ف ؼبي ّٔب يذ ٚ ،ث ٕبثشايٓ ُ٘ آ ذبس
ٔحي صٗ آ ٔضيُ سا ِ صذدا
ِ ٛعىبسيٕي ٚ

ُ٘ ٔي ىٛجيٕي ٔب ؽي اص ِ غِّٛيث

ثب

عَّٛ

اسگبٔٛفغفشٖ سا دجٛوغيفيٗ ّٔبيذ .مّٕب" پشاٌيذٚوغيُ داساي
ا ذشات آٔ حي وٌٛيٕشژ يه

ٔ يض ِي ثب ؽذ .ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘بي

ٔبؽي اص دسگيشي  CNSثٗ ىٛس ظلبد ثٙجلٛد ِييبثلذ٘ ،شچٕلذ
پشاٌيذٚوغيُ ثٗ ػٕٛاْ يه ػبًِ وٛاجشٔشي (آ ِيٓ چٙبسجبيي)
اص ٔظش جئٛسي ّٔيجٛأذ اص عذ خٔٛيِ -غضي ػجٛس ّٔبيذ .اص
آٔ صبيي وٗ وبسايي ا يٓ دس ِبْ ٚاث غحٗ ثٗ ص ِبْ ا عث،
داس ٚثب يذ دس

خالي 24-45

ٌزا

عبػث اٚي ث ؼذ اص ج ّبط ج صٛيض

ؽٛد .اص ا يٓ س ٚج ٛفيٗ ِي ؽٛد وٗ دس وٍ يٗ ثي ّبساْ داساي
ػال يُ ثبٌيٕي لب ثً ج ٛشٗ ،داس ٚدس ا عشع  ٚلث ج صٛيض ؽٛد.
ّ٘ضِبْ ثب جصٛيض اوغيُ ( )Oximeجصٛيض آجشٚپيٓ ثٗ ِٕظٛس اص
ثيٓ ثشدْ اذشات ِٛعىبسيٕي ظبد ثبيذ أصبَ ؽٛد.
دٚص اٌٚيٗ پشاٌيذٚوغيُ  1-2 gدس ثبٌغيٓ 25-51 mg/Kg ٚ
دس ثچٗ٘ب ثٗ فٛست داخً ٚسيذي اعث وٗ دس خالي  15-31دليمٗ
جصٛيض ِي ؽٛد .دس ِٛاسد ِغِّٛيث٘بي جٙذيذوٕٕذٖ ظيبتٔ ،قف
دٚص و ٍي سا ِي جٛاْ دس ػشك  2دلي مٗ ثشاي ثي ّبس ج صٛيض
ّٔٛد.
ا ذشات پشاٌيذٚو غيُ دس ػشك  11-41دلي مٗ ث ؼذ اص ج صٛيض
دٚص ا ٌٚيٗ ِ ؾب٘ذٖ ِي ؽٛد

وٗ

ثٗ

فٛست ث ٙجٛد ػال يُ ٚ

ٔ ؾبٔٗ٘بي ِ غِّٛيث  ٚوب٘ؼ دٚص آ جشٚپيٓ ِٛسد ٔ يبص ِ ؾخـ
ِيؽٛد.
ثؼللذ اص دٚص اٌٚيللٗ ،أفٛصيللِ ْٛللذا َٚداخللً ٚسيللذي
پشاٌيذٚوغيُ ثٗ ِيضاْ  11-21 mg/Kg/hجلب ِلبوضيُّ 511 mg/h
دس دس ِبْ ِٛاسد ؽذيذ ِ غِّٛيث ثب عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ِف يذ
ا عثّ٘ .چ ٕيٓ دٚص ٔگٙذاس ٔذٖ پشاٌيذٚو غيُ سا ِي جٛاْ ٘ش 1
عبػث  ٚعپظ ٘ش  4-5عبػث جب ص ِبٔي وٗ ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘بي
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ثبٌيٕي ثي ّبس ثش ىشف ؽٛد  ٚدي گش ٔ يبصي ثٗ ج صٛيض آ جشٚپيٓ
ٔجبؽذ ،اداِٗ داد .دس فٛست ثبلي ِبٔذْ ػاليُ ٔ ٚؾبٔٗ ٘بي
ِ غِّٛيث ث ؼذ اص  45عبػث  ٚيب ج ّبط ثي ّبس ثب عّ َٛاي صبد
وٕٕذٖ عٕذسَ ظذ ٚاعو ،ثبيذ اص ثيّبس اٌىحشِٚيٛگشافي()EMG

لٛيض
لٛدْ  ،EMGجصل
لي ثل
لش ىجيؼل
لٛست غيل
لذ .دس فل
لً آيل
لٗ ػّل
ثل
پشاٌيذٚوغيُ ثبيذ جب ىجيؼي ؽذْ  EMGاداِلٗ يبثلذ .جصلٛيض
ٚسيذي ِذا َٚپشاٌيذٚوغيُ ثبػد ثشلشاسي عيٛض دسِبٔي ذبثث
گشد يذٖ  ٚدسٔحي صٗ ِّ ىٓ ا عث دس فؼبي عبصي ِ صذد آ ٔضيُ
ا عحيً وٌٛيٓ ا عحشاص ِؤذشجش ثب ؽذ .ث مب يب ػٛد ػال يُ ٚ
ٔ ؾبٔٗ٘بي ِ غِّٛيث ِؼ ّٛالً دٌي ٍي ثش ٔب وبفي ثٛدْ دس ِبْ ثب
پشاٌيذٚوغيُ ِيثبؽذ.
لبٔجي آْ
لٛاسك شل
لث  ٚػل
لشي اعل
ليُ داسٚي ثيخيل
پشاٌيذٚوغل
ِؼ ّٛالً ثٗ دٔ جبي ج صٛيض
ػٛاسك

عشيغ داس ِ ٚؾب٘ذٖ ِي ؽٛد .ا يٓ

ؽبًِ :ا خحالالت ثي ٕبيي ،گي صيِ ،بٔ يب،

عشدسد ٚ

جبويىبسدي اعث .ثٍٛن ػقجي -ػنالٔي  ٚمؼف ػنالٔي شضء ػٛاسك
غيش ؽبيغ داسِ ٚيثب ؽٕذ .اص آٔ صب

وٗ د فغ پشاٌيذٚو غيُ

وٍ يٛي ا عث ،دس ثي ّبساْ د چبس ٔبس عبيي وٍ يٛي ثب يذ

ثب

اظحيبه جصٛيض ؽٛد.
لبي دس
ليٓ ظل
لث  ٚدس ػل
لي اعل
لّيث وّل
ليُ داساي عل
پشاٌيذٚوغل
ِ غِّٛيث ثب عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ داساي ا ذشات دس ِبٔي ِف يذي
ا عثٌ ،زا ج ٛفيٗ ِي ؽٛد وٗ دٚص ا ٌٚيٗ آْ دس وٍ يٗ ثي ّبساْ
لَّٛ
لب عل
لِّٛيث ثل
لٗ ِغل
لىٛن ثل
لبٔٗ٘بي ِؾل
لُ ٔ ٚؾل
داساي ػاليل
اسگبٔٛفغفشٖ ،جصٛيض ؽٛد.

 -3-7ساير اقذاهات درهاًي
 -1-3-7قليايي كردى سرم
لٍ يبيي وشدْ عشَ ثٗ  ٚعيٍٗ ج صٛيض ثي وشث ٕبت عذيُ جب
ِيضاْ ِ pH=7.5يجٛألذ دس جخشيلت ٌِٛىٛي٘لبي اسگبٔٛفغلفشٖ
ِف يذ ثب ؽذ ،ص يشا عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ا عحش٘بي ا عيذ ف غفشيه
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٘غحٕذ ٘ ٚيلذسٌٚيض لغلّث اعلحشي ٌِٛىلٛي ثلب افلضايؼ pH

اصديبد ِييبثذ.
 -2-3-7كٌترااًذيكاسيوى ُا

درهاًي

دس ِ غّٛيث ظبد ثب عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ٘ب ثب يذ اص ج صٛيض
فٕٛجيبصيٓ ٘ب ،سصسپيٓ ،ثبسثيحٛسات ٘ب ،اپيٛئيذ٘ب ،ػٛاًِ
پبسا عّپبجِٛيّحيه ،ج ئٛفيٍيٓ  ٚفش ٚعّبيذ اشح ٕبة ٔ ّٛد.
ج صٛيض ا پي ٔ فشيٓ دس ثي ّبساْ عيبٔٛجيه ِي جٛا ٔذ ِ ٛشت
ا فضايؼ ٘يپٛو غي ِ ٚحؼب لت آْ فيجشيال عي ْٛثي ٕي ثشگ ؾث
ٔبپزيش گشدد.

 -8بستر

ًوودى و پيگير

بيواراى

وٍيٗ ثيّبسأي وٗ ثب لقذ خٛدوؾي الذاَ ثٗ ِقشف عَّٛ
اسگبٔٛفغفشٖ ّٔٛدٖ أذ ،ثبيذ جعث اسصيبثي ٘بي سٚاْ ؽٕبعي
لشاس گيش ٔذ .پيگ يشي ا يٓ ثي ّبساْ ثي ؾحش ثش سٚي اسص يبثي
ػاليُ ٔ ٚؾبٔٗ٘بي ٔٛسٚپبجي ِعييي  ٚعبيش ػاليُ ٔ ٚؾبٔٗ٘بي
جأخيشي وٗ ػجبسجٕذ اص :ػقجي ثٛدْ ،اخحالي ظبفظِٗ ،يبٌژي،
ٌحبسژي ،عشدسد  ٚؽىبيبت گٛاسؽي ِحّشوض ِيثبؽذ.

كارباهات ُا
 -1هقذهَ
وبسثبِبت ٘ب گش٘ ٚي اص ظ ؾشٖوؼ٘ب ِيثب ؽٕذ وٗ اص ا عيذ
وبسثبِ يه ِ ؾحك ِي ؽٔٛذ .ا يٓ ػٛا ًِ داساي وبسثشد  ٚعيؼي
ثٛدٖ  ٚدس و ؾبٚسصي  ِ ٚقبسف خبٔگي ثش ػٍ يٗ ظ ؾشات ِٛسد
اعحفبدٖ لشاس ِيگيشٔذ .شذٚي 6 -ايٓ عّ َٛسا ثشاعبط وب٘ؼ
ؽذت عّيث آْ٘ب فٙشعثثٕذي ِيوٕذ.
لٌٛيٓ
لضيُ ول
لثپزيش آٔل
لذٖ٘بي ثشگؾل
لب ِٙبسوٕٕل
وبسثبِبت٘ل
ا عحشاص ِيثب ؽٕذ .ا يٓ جشوي جبت ثب ػد وبسثبِي ٍٗ ؽذْ آ ٔضيُ
وٌٛيٓ ا عحشاص ِي ؽٔٛذ  ٚدسٔحي صٗ ِبٔ ٕذ ِ غِّٛيث ثب عَّٛ
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اسگبٔٛف غفشٖ ِٕ صش

ثٗ جص ّغ ا عحيً

وٌٛيٓ دس

عيٕبپظ٘ب

ِيگشدٔذ .وبسثبِبت ٘ب اص ساٖ اعحٕؾبقِ ،خبه دعحگبٖ گٛاسػ
 ٚاص ىشيك پٛعث شزة ِيؽٔٛذ.

 -2تظاُرات باليٌي
اص آٔ صبيي وٗ ُ٘ وبسثبِبت ٘ب  ُ٘ ٚعّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ،
ِٙبسوٕٕذٖ٘بي آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص ِيثبؽٕذٌ ،زا ٘ش د ٚآْ
٘ب ِيجٛأ ٕذ ثب ػد اي صبد وشيض ٘بي وٌٛيٕشژ يه ؽٔٛذ ،وٗ
ػاليُ ِشثٛىٗ دس شذٚي  3فٙشعث ؽذٖ اعث .ثب ايٓ ٚشٛد ثيٓ
لٗ
لٛد داسد ول
لبيي ٚشل
لٓ ع لّ َٛجفبٚت٘ل
لبٌيٕي ايل
لب٘شات ثل
جظل
ِيجٛأللذ دس جؾللخيـ افحشالللي ٔبؽللي اص آْ٘للب وّهوٕٕللذٖ
ثبؽذ.ايٓ جفبٚت ٘ب ػجبسجٕذ اص:
 -1دس ِغِّٛيث ثب وبسثبِبت ٘ب ،عٕذسَ ثبٌيٕي خٛػ خيُ جش ٚ
داساي دٚسٖ و ٛجبٖجشي ا عث .ص يشا وبسثبِبت ٘ب ثب ػد ِ ٙبس
ثشگؾثپزيش آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص ِيؽٔٛذ.
 -2ثشخالف عّ َٛاسگبٔٛفغفشٖ ،وبسثبِبت ٘ب ثٗ ِيضاْ وّي دس
عي غحُ اػ قبة ِش وضي ٔ فٛر ِيوٕ ٕذ ،ث ٕبثشايٓ ِ غِّٛيث ثب
وبسثبِبت٘للب ِيجٛأللذ جظللب٘شي اص ِغللِّٛيث ثللب عللَّٛ
اسگبٔٛف غفشٖ ثذ ْٚظ نٛس ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘بي دسگ يشي عي غحُ
اػ قبة ِش وضي ِبٔ ٕذ ج ؾٕس ثب ؽذ .ج ؾٕس يه ٔ ؾبٔٗ ٔبدس دس
ايٓ ٔٛع ِغِّٛيث اعث.
 -3ثشخالف عّ َٛاسگبٔٛفغفشٖ ،اسصيبثي فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ
اعحشاص ظميمي  ٚوبرة ِؼيبس لبثً اػحّبدي دس جأييذ جؾخيـ
ِ غِّٛيث ثب وبسثبِبت ٘ب ّٔيثب ؽذ ،ص يشا فؼبٌ يث آ ٔضيُ دس
خالي چٕذيٓ عبػث ثٗ ظذ ىجيؼي ثشِيگشدد.
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 -3درهاى
دسِبْ ِغِّٛيث٘بي ػالِثداس ٔبؽي اص وبسثبِبت ٘ب ػجبست اعث
اص:
 -1ثش لشاسي  ٚظ فظ ساٖ
ثي ّبس،

خبسز

وشدْ

عُ

٘بي

٘ٛايي ،جرج يث ػال يُ ظ يبجي

ثٗ  ٚعيٍٗ الٚاژ ِ ؼذٖ (دس

فٛست

ِ غِّٛيث خٛساوي) ،خبسز وشدْ و فؼ ٌ ٚجبط ٘بي آ ٌٛدٖ ثي ّبس
 ٚجّ يض ٔ ّٛدْ ِٕب عت پ ٛعث (دس ِٛاسد جّبط ٘بي پ ٛعحي) .دس
ِٛاسد ِ غِّٛيث٘بي گٛاس ؽي ا عحفبدٖ اص ص غبي ف ؼبي ؽذٖ ٚ
ِغ ًٙوبسثشد داسد.
 -2آجللشٚپيٓ داسٚي أحخللبثي دس دسِللبْ ِغللِّٛيث ثللب
وبسثبِبت٘ب ِيثبؽذ .دٚص آْ  1/5-2 mgثٗ فٛست داخً ٚسيلذي
دس ثبٌغيٓ ا عث وٗ ِؼ ّٛالً جب ص ِبْ ثشٚص ػال يُ  ٔ ٚؾبٔٗ٘بي
آجشٚپيٕيضا عي( ْٛخ ؾىي د ٘بْ ،فال ؽيٕگ  ِ ٚيذسيبص) ج صٛيض
ِي ؽٛد .دس ج ؼذاد لب ثً جٛشٙي اص ثي ّبساْ ج صٛيض آ جشٚپيٓ
جٕٙللب ثللشاي  6-12عللبػث مللشٚست داسد.

اوغيژٔبعللي ْٛدس

ثي ّبساْ ثب يذ دس خالي دس ِبْ ثب آ جشٚپيٓ ثٗ خٛثي ثش لشاس
گللللللللللشدد .دٚص آجللللللللللشٚپيٓ دس ثچللللللللللٗ٘ب
 1/15 mg/Kgاعث وٗ ثب دٚص  1/12-1/15 mg/Kgاداِٗ ِي يبثذ.
دٌيللً اعللحفبدٖ اص آجللشٚپيٓ دس دسِللبْ ِغللِّٛيث ثللب
وبسثبِبت ٘ب ثٗ ػ ٍث ا ذشات آٔحبگٔٛي غحي آْ ثش گيش ٔذٖ٘بي
ِٛعىبسيٕي اعث.
دس ِٛاسد ؽذيذ ِ غِّٛيث ،ج عث ٔ ظش گشفحٓ ثي ّبس ثشاي
ِذت ظذالً  24عبػث ج ٛفيٗ ِي ؽٛد .ثي ّبساْ ثب يذ اص ٔ ظش
ػاليُ ٔ ٚؾبٔٗ٘بي ِغِّٛيث ثب ظالي ٘بي فشآٚسدٖ ٔيض جعث ٔظش
ثبؽللٕذ .ظللالي وبسثبِبت٘للب ِؼّللٛالً اٌىللً ِحيٍيلله  ٚيللب
٘يذسٚوشثٛس٘ب ِيثبؽذ.
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لبيغ دس
لٗ٘بي غيشؽل
لي ،يبفحل
لبيي جٕفغل
لٛي ٔ ٚبسعل
ادَ سيل
ِغللِّٛيث ثللب وبسثبِبت٘للب ِيثبؽللٕذ ّ٘ ٚبٕٔللذ ػاليللُ ٚ
ٔؾبٔٗ٘بي  ،CNSدس فٛست ٚشٛدِ ،يلشض وٕٕلذٖ ِغلِّٛيث ثلب
عبيش عّ َٛظ ؾشٖوؼ ِبٔ ٕذ عّ َٛاسگبٔٛف غفشٖ ِيثب ؽٕذ .دس
ايٓ ِٛاسد الذاِبت ػالِحي -ظّبيحي وبسثشد داسد.
دس ِ غِّٛيث

ثب وبسثبِبت ٘ب

ثٗ جٕ ٙبيي ،ا عحفبدٖ اص

پشاٌيذٚو غيُ ج ٛفيٗ ّٔي ؽٛد ،ص يشا پذ يذٖ وبسثبِي ٍٗ ؽذْ
آ ٔضيُ ،ثشگ ؾثپزيش ا عث .دس مّٓ پشاٌيذٚو غيُ ِيجٛا ٔذ ثب ػد
وب٘ؼ ا ذش آٔ حي د ٚجي آ جشٚپيٓ دس دس ِبْ ا ٌٚيٗ ِ غِّٛيث ثب
وبسثبِبت٘ب گشدد.
وبسثشد پشاٌيذٚو غيُ دس ِ غِّٛيث ثب وبسثبِبت ٘ب جٕ ٙب
دس د ٚظبٌث فٛست ِيگيشد:
 -1صِبٔي وٗ ٔٛع عُ ػبًِ ِغِّٛيث ٔبِؼٍ َٛاعث.
لَّٛ
لب عل
لبْ ثل
لِّٛيث ّ٘ضِل
لبس ِغل
لبس دچل
لٗ ثيّل
لبٔي ول
 -2صِل
اسگبٔٛفغفشٖ  ٚوبسثبِبت٘ب ِيثبؽذ.
ثٙجٛدي دس ِغِّٛيث ثب وبسثبِبت٘ب ِؼّٛالً وبًِ اعث.
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