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 سووم ارگاًوفسفرٍ

 هقذهَ -1

ٙبس  ؽيّيبيي ِ  ًِ ٘ب ػٛا ِبت  ٘ب ٚ وبسثب غفشٖ  اسگبٔٛف

ٕٛاْ  ثٗ ػ ّذٖ  ىٛس ػ ثٗ  وٗ  ثٛدٖ  عحشاص  وٌٛيٓ ا ٕذٖ   وٕ

ِي گيشٔذ.   عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖظؾشٖ وؼ ِٛسد اجفبدٖ لشاس 

عحفبدٖ ؽبيغ اص ِٛسد ا عَّٛ  يب ِيدس   جشيٓ  يٓ  دٔ ؽٕذ. ا ثب

  ِٛسد اعحفبدٖٔيض يبيي شٕگي جشويجبت ثٗ ػٕٛاْ گبص٘بي ؽيّ

غحٕذ گيشٔذ ٚ ثٗ ٔبَ گبص اػقبة ِؼشٚف لشاس ِي . وبسثشد ٘

گشدد.  ٘ب دس فٕبيغ ٔظبِي ثٗ دٚساْ شٕگ شٙبٔي دَٚ ثشِي آْ

ثب عَّٛ دفغ  ايٓ جشويجبت ّ٘چٕيٓ ؽبيغ جشيٓ ػٍث ِغِّٛيث 

 ثبؽٕذ. آفبت ِي

س ِٕبعت ديي اسٚاز ِقشف عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ ثٗ ػٍث وبس

ثبؽذ، صيشا ايٓ  دس ِعيو ِي٘ب  ْآوُ غ آفبت ٚ پبيذاسي فد

ػٛاًِ عبخحّبْ ؽيّيبيي ٔبپبيذاسي داؽحٗ ٚ دسخالي چٕذ سٚص 

 ؽٛٔذ. ٘بي غيشعّي ِي ثؼذ اص ِقشف ججذيً ثٗ ساديىبي

 (TEPP)اٌٚيٓ جشويت اص ايٓ گشٖٚ جحشااجيلً پيشٚفغلفبت 

يٍٗ اي اٌٚيٓ ثبس ثٗ ٚععٕحض ٚ ثش 1554ثبؽذ وٗ دس عبي  ِي

لشاس گشفث.   دس خالي شٕگ شٙبٔي دَٚ ِٛسد اعحفبدٖ ٘ب آٌّبْ

ايٓ جشويت ثٗ ػٍث ظالٌيث دس آة ٚ شزة عشيغ ثٗ ػٕٛاْ يىي 

گشدد. ِغِّٛيث ثب  جشيٓ عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ ِعغٛة ِي اص عّي

غفش يش جّبطعَّٛ اسگبٔٛف ظبالجي ٔظ ؽغٍي ٖ دس  ٕذ ٘بي  ، ِبٔ

ٕحض فشآيٕذ عدس  ٌَّٛيذوٕٕذٖ عوبسگشاْ ؽبغً دس فٕبيغ جٛ

غحٗ گبَٚ ،ثٕذي ٚ ث ؾبٚسصاْ دس ٕ٘ عحفبدٖ و عَّٛ   ا يٓ  اص ا

ي گش  ذٖ ِيد يًؽٛد. اص دي غِّٛيث ثشٚص  دال ثٗ  ِيِ جٛاْ 

٘بي غِّٛيث  چٗ ِ ؾحش دس ث وٗ ثي قبدفي  ؾب ج ٚ  ؽٛد ٘ذٖ ِي٘ب ِ

خٛدوؾي يب جّبسك  دس ثبٌغيٓ ثب ٘ذف ػّذي يب ِغِّٛيث ٘بي
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ؽبسٖ ّٔٛد ،ثٗ خٛدوؾي ديگش ِٛاسد ِغِّٛيث ثب ايٓ اص . ا

 ثبؽذ ِي اص ايٓ ػٛاًِ شٙث ِمبفذ جشٚسيغحي  اعحفبدٖ ،عَّٛ

عبي ) يٛ دس  حشٚ جٛو ذٗ ِ ٕذ ظبد ثب  1995ِبٔ ّشاٖ  وٗ ٘

 . (اص گبص اػقبة عبسيٓ ثٛدٖ اعث  اعحفبدٖ

 ثبؽذ:  ىيف عّيث عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ ِحغيش ِي

ب ِمبفذ ٔظبِي ثيؾحش ثشاي وؾبٚسصي ي تركيبات با سويت باال: -1

عحفبدٖ ٔٗ لشاس ِي  ِٛسد ا پبساجيْٛ ّٔٛ ٔذ.  يٓ  گيش اي اص ا

ثبؽذ  دس وؾبٚسصي ِٕبعت ِي  گشٖٚ اعث وٗ ثٗ ِٕظٛس اعحفبدٖ

ؽبيغ ِغِّٛيث ٚ ِشگ ٚ ِيش ٔبؽي اص عَّٛ ػٛاًِ ٚ يىي اص 

 ثبؽذ. اسگبٔٛفغفشٖ دس أغبْ ِي

فغ آفبت وٗ ثيؾحش ثٗ ػٕٛاْ عَّٛ د تركيبات با سويت هتوسط: -2

عحفبدٖ ِٛسد ا پشٚسي  ِذاسي ٚ داِ ٔذ لشاس ِي  دس دا وٗ گيش  ،

 وٍشٚفْٛ ٚ سًٚٔ اؽبسٖ ّٔٛد. ٍشپيشيفٛط، جشيِي جٛاْ ثٗ و

كن: -3 سويت  با  بات  وٗ ثيؾحش شٙث ِمبفذ ثبغجبٔي ٚ يب  تركي

گيشٔذ. ِبٕٔذ: ِبالجيْٛ  لشاس ِي  ِقبسف خبٔگي ِٛسد اعحفبدٖ

 (.1-)شذٚي

 توكسيكوديٌاهيك ٌتيك ويـ توكسيكوك2

ْ اص جشويجبت ٘غحٕذ وٗ ٚژعَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ گشٚ٘ي ٘حش

ؾحك ِي غفشيه ِ عيذ ف گي اص ا يشٖ  ّ٘ ؽٛٔذ ٚ داساي دٚ صٔص

ايٓ صٔصيشٖ  .ثبؽٕذ شبٔجي آٌي ٚ يه صٔصيشٖ شبٔجي امبفٗ ِي

٘بيي ٔظيش عيبٔيذ، جيٛعيبٔبت، ٘بٌيذ،  جٛأذ ظبٚي گشٖٚ ِي

 وشثٛوغيالت ثبؽذ. فغفبت، فٕٛوغي، جيٛفٕٛوغي ٚ يب

يٓ ؾحش ا عشيغ اص ثي ٍي  جبت خي ّبط ساٖ جشوي عث، ) ج پٛ

جٕف عحگبٖ  خبه د شزة ِي ظ،ِ  )ّٗ يٓ  گٛاسػ ٚ ٍِحع ؽٛٔذ. ا

ٕذٖ عحٗ ِٙبسوٕ ثٗ دٚ د غحميُ  ٘بي عَّٛ سا  غحميُ ٚ غيشِ ِ

ّٔبيٕللذ. أصللبَ  آٔللضيُ اعللحيً وللٌٛيٓ اعللحشاص جمغلليُ ِي

( يذوجل  P450شَٚ و٘بي عيحٛ ثيؾحش اص ىشيك آٔضيُِحبثٌٛيغُ )
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ٕذٖ وشدْ ِٙبسوٕ ؼبي  عث.  ثشاي ف مشٚسي ا غحميُ  ٘بي غيشِ

ٕذٖ گشٖٚ ِٙبسوٕ ربٌي اص  ٔضيُ  پبساجيْٛ ِ غحميُ آ ٘بي غيشِ

عحشاص ِي وٌٛيٓ ا عحيً  حذا  ا يت دس اث يٓ جشو يشا ا ؽذ. ص ثب

دس اذش  شدگثبيذ ثٗ ٚعيٍٗ شبيگضيٕي يه اوغيژْ ثٗ شبي گٛ

  پبساوغْٛ ججذيً يؼٕي خٛد ثٗ فشَ فؼبي فشآيٕذ ِحبثٌٛيغُ

ثي  ثباليي دس چش يث  ّٛالً ظالٌ غفشٖ ِؼ عَّٛ اسگبٔٛف ؽٛد. 

 داسٔذ.

٘ب اص ىشيك ادساس فٛست  ٘بي آْ دفغ ايٓ جشويجبت ٚ ِحبثٌٛيث

يشد ِي غفشٖ  ؛گ جبت اسگبٔٛف غيبسي اص جشوي ؼي ث ّش دف ّٗ ػ ٔي

 ٔبِؼٍَٛ اعث.

عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ ثٗ آٔضيُ اعحيً وٌٛيٓ اعحشاص ِحقً  

غفشيٍٗ ِي ؽذٖ خحالي دس  ٚ آْ سا ف شت ا ِش ِٛ يٓ ا ٕذ. ا ّٔبي

يٗ ٔٛس ٙث جصض ٔضيُ ش يث آ غّاجشٚفؼبٌ وٌٛيٓ ئ عحيً  حش ا

٘بي ؽيّيبيي دس  جشيٓ ٚاعيٗ ؽٛد. اعحيً وٌٛيٓ يىي اص ُِٙ ِي

گشدد وٗ جٛعو آٔضيُ اعحيً وٌٛيٓ  ٘بي ػقجي ِعغٛة ِي پبيبٔٗ

يذسٌٚيض ِي وٌٛيٓ ٘ عحيه ٚ  عيذ ا ثٗ ا عحشاص  يٓ گش ا دد ٚ ا

ظذ پيبَ ثيؼ اص  مبي  ًّ اص أح عيٕبپظق٘بي ػ ػ ٘ب  جي دس 

ٍٛگيشي ِي ٔضيُ ش ٙبس آ صٗ ِ ٌزا دسٔحي ٕذ.  وٌٛيٓ  و عحيً  ا

اعحشاص ٚ اخحالي دس سٚٔذ جصضية اعحيً وٌٛيٓ، جصّغ ثيؼ اص 

ٗٔ ؽيّيبيي دس پبيب عيٗ  يٓ ٚا قت ظذ ا ٔٗ ػ قجي )پبيب  -٘بي ػ

نٍٗ، گبٔگٍيْٛ غحُ ػ َٔٛ ٚ عي فبق اػ  ٘بي اجٛ وضي( اج قبة ِش

 افحذ. ِي

گيشد ٚ  ِٙبس آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص دس چٕذ ِشظٍٗ فٛست ِي

فٛ ؼذ اص  ست پيؼثٗ  ٔذٖ ث ٔذ عبػث  24-36سٚ يه پيٛ ثٗ 

جذيً ِي ؾث ج ثً ثشگ وٌٛيٓ  ؽٛد. غيشلب عحيً  ٔضيُ ا ٙبس آ ِ

عيٍٗ  ثٗ ٚ حذا  غفشٖ دس اث عَّٛ اسگبٔٛف عيٍٗ  ثٗ ٚ عحشاص  ا

فٛست ِي يٛٔي  ٔذ  وٗ د پيٛ يشد  ٔذ گ يه پيٛ عّث  ثٗ  يث  سٔٙب

 24-45وٕذ. ايٓ فشآيٕذ  وٛٚاالْ ٚ غيشلبثً ثشگؾث پيؾشفث ِي
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ِؼشٚف اعث. ايٓ دٚسٖ  Agingعبػث صِبْ ثشدٖ ٚ ثٗ ٔبَ پذيذٖ 

 عغلٛةِ (Critical Interval) صِبٔي ثٗ ػٕٛاْ يه فبفٍٗ صِبٔي ثعشأي

دٚت ِؤذش ثٛدٖ  صيشا دس خالي ايٓ صِبْ جصٛيض آٔحي گشدد، ِي

ؽٛد. صِبٔي وٗ پذيذٖ ِي ثبػد ثشگؾث فشآيٕذ ِٙبس آٔضيُ ٚ 

Aging  .جىّيً ؽٛد اِىبْ فؼبٌيث ِصلذد آٔلضيُ ٚشلٛد ٔلذاسد

اِب گبص٘بي  ،وؾذ عبػث ىٛي ِي 24-45ِؼّٛالً  Agingگشچٗ صِبْ ا

ثغلليبس وٛجللب٘ي  Aging اػقللبة ِبٕٔللذ عللِٛبْ داساي صِللبْ

 ثبؽٕذ. ِي

وٌٛيٓ ا ٔضيُ  ّذٖ آ گشٖٚ ػ غبْ دٚ  شٛد دس أ عحشاص ٚ

 داسد: 

ولٗ  (True cholinesterase or Acetyl-cholinesterase) وٌٛيٓ اعحشاص ظميملي -1

٘بي لشِض  ثيؾحش دس ثبفث ػقجي )ِبدٖ خبوغحشي ِغض(، گٍجٛي

 .يبفث ِي ؽٛدػنالٔي  -خْٛ ٚ پبيبٔٗ ػقجي

 ولٗ (Pseudo-cholinesterase or Butyryl-cholinesterase) وٌٛيٓ اعحشاص ولبرة -2

عشَ ؾحش دس  عّب، گٍجٛي ،ثي قجي  پال فث ػ خْٛ، ثب عفيذ  ٘بي 

 ؽٛد. )ِبدٖ عفيذ ِغض(، وجذ ٚ پبٔىشاط يبفث ِي

اگشچٗ اورش عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ ٘ش دٚ ٔٛع وٌٛيٓ اعحشاص سا 

 جٕٙللب  Vx ثللب ايللٓ ٚشللٛد گللبص اػقللبة ،وٕٕللذ ِٙللبس ِي

 وٕذ. وٌٛيٓ اعحشاص ظميمي سا ِٙبس ِي

وٌٛي عحيً  ٔي ا ّغ ٚ فشاٚا يه ٚ جص ػد جعش حذا ثب ٓ دس اث

عيٕبپظ قجي دس  مبي ػ ٍس أح يش  عپظ ف يه ص قجي وٌٛيضژ ٘بي ػ

 ؽٛد: ِي

 اػقبة ِشوضي  عيغحُ -1

قبة  -2 عذٚدي اص اػ ؼذاد ِ عّپبجيه ٚ ج قبة پبسا ٙبي اػ أح

 عّپبجيه ِبٕٔذ غذد ػشق )اذشات ِٛعىبسيٕي(

 ػنالٔي( -اػقبة عِٛبجيه )پبيبٔٗ ػقجيأحٙبي  -3

 اجَٛٔٛ )اذشات ٔيىٛجيٕي(  ي گبٔگٍيٛٔيه عيغحُ٘ب عيٕبپظ -4

 تظاُرات باليٌي -3
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 هسووهيت حاد -3-1

  ثغحگي ٘بي ِغِّٛيث ثب عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ ػاليُ ٚ ٔؾبٔٗ

 ساٖ جّبط صِبْ ٚ ِبدٖ،ِمذاس  ،ٔٛع ِبدٖ ي ِبٕٔذاٍِٛثٗ ػ

عشي ػاليُ خفيف ِبٕٔذ  ػاليُ اٌٚيٗ ِّىٓ اعث اص يه .داسد

ٍ ؽجٗ آٔف يبت  جب ضاأٛعٕذسَ  ٕذٖ ظ ثبٌمٖٛ جٙذيذوٕ يُ  ػال

ِحغيش ثبؽٕذ. ػاليُ ِغِّٛيث ِّىٓ اعث خيٍي صٚد ثٗ دٔجبي 

جّبط ثب عَّٛ ايصبد ؽٛد اِب دس ثشخي ِٛاسد ثغحٗ ثٗ ٔٛع 

صبد  جأخيشي اي فٛست  ثٗ  عث  ىٓ ا قشف ِّ يب ساٖ ِ ِبدٖ ٚ 

ؾبٔٗ عشيغ .ذٔؽٛ يُ ٚ ٔ ثشٚص ػال ِبْ  غِّٛيث دس  جشيٓ ص ٘بي ِ

 ،٘ب جشيٓ صِبْ ثشٚص ػاليُ ٚ ٔؾبٔٗ بلي ٚ جأخيشيجّبط اعحٕؾ

ِلي  VX)٘شچٕذ گلبص اػقلبة  ِي ثبؽذ ِشثٛه ثٗ جّبط پٛعحي

عحي  ّبط پٛ جبي ج ثٗ دٔ ٔذ  ثشٚص جٛا شت  يُ ِٛ  عّيثعشيغ ػال

قشفي(دٛؽ ِبدٖ ِ ٔٛع  قٛؿ  يت  ،. دسخ وٗ جشو حٗ  يٓ ٔى ا

االذش يللب  ِغللحميُ َٛ اسگبٔٛفغللفشّٖگللشٖٚ علل ِللٛسدٔظش دس

غحميُ  ذش اغيشِ ؽذال ربي، دس  ،ثب ٕٛاْ ِ ثٗ ػ عث.  فبٚت ا ِح

٘بي ِغِّٛيث ِّىٓ اعث  ِغِّٛيث ثب پبساجيْٛ ػاليُ ٚ ٔؾبٔٗ

 عبػث اٚي ثؼذ اص جّبط ِؾب٘ذٖ ٔؾٛد. 6-24 دس

ثللٗ ىللٛس خالفللٗ، ِؼّللٛالً ػاليللُ ِغللِّٛيث ثللب عللَّٛ 

عبػث اٚي ثؼذ اص جّبط ظب٘ش ؽذٖ  4-12اسگبٔٛفغفشٖ دس خالي 

عبػث ثٗ  24ً ِغِّٛيث ِّىٓ اعث جب ٌٚي ثشٚص جبثٍٛي وبِ

ؽبًِ ػاليُ   ٘بي ِغِّٛيث ِؼّٛالً  ٔؾبٔٗ يُ ٚ ىٛي أصبِذ. ػال

حٗ جبي آْ يبف ثٗ دٔ وٗ  ثٛدٖ  عىبسيٕي  غحُ ِٛ يشي عي   ٘بي دسگ

ظب٘ش عپظ ج وضي ٚ  قبة ِش ؾب٘ذٖ ِياػ ىٛجيٕي ِ ؽٛد  ات ٔي

 (.2ٚ3اٚي )شذ

ثؼذ اص ِؼّٛالً دس ِشاظً اٌٚيٗ  ي٘بي گٛاسؽ ػاليُ ٚ ٔؾبٔٗ

ؾب٘ذٖ ِي غفشٖ ِ عَّٛ اسگبٔٛف خٛساوي  قشف  ثب  ِ ّبط  ؽٛد. ج

٘بي ايٓ جشويجبت ثٗ فٛست ؽبخـ ثب جظب٘شات سيٛي ٚ  آئشٚعً

 د. گشد ػاليُ چؾّي ِؾخـ ِي
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غّي  خْٛ ٚ ٘يپشگٍي ِيالص  فضايؼ آ ثب ا ّشاٖ  يث ٘ پبٔىشاج

ؾخـ  ٌي ِ ؽبيغ ٚ حٗ غيش غِّٛيث يه يبف ؽي اص ِ عَّٛ ٔب ثب 

گيشي  صيللشا ايللٓ عللَّٛ ثللٗ ػٍللث ػقللت ،اسگبٔٛفغللفشٖ اعللث

ثبػد افضايؼ عشػث جشؽط  ،٘بي غذٖ پبٔىشاط ژيه آعيٕيٕشوٌٛي

 ؽٛٔذ.  ٘ب ِي آعيٕي

ث جٕفغي ٔبؽي اص ملؼف ػنلالت غذبٔٛيٗ ثٗ اي" ِؼّٛال ،ِشگ

غحُ عيْٛ عي غي، دپش وضي  جٕف قبة ِش ؽعبت  اػ فضايؼ جش ٚ ا

ٕٕذٖ و ُ يه ػبًِ جذاخًعىٛاعپبٔذ. ثشِي ثبؽ٘بي ٘ٛايي  ساٖ

اعث. ِشگ ٚ ِيش دس ثيّبسأي وٗ جعث دسِبْ لشاس ٔگيشٔذ، 

ّٛالً دس ّبساْ  24خالي  ِؼ حبدٖ ٚ دس ثي فبق اف عبػث اٚي اج

خالي  ّٛالً دس  ؽذٖ، ِؼ ِبْ  ِشگ  ظبدخ ِياٚي سٚص  11دس ؽٛد. 

ؼذ اص  لٛع سٚص اص  15جأخيشي )ث خٛساوي(ٚ ظبد  غِّٛيث  ِ، 

 ٘بي ثيٕي ثبؽذ. ِّىٓ اعث ٔبؽي اص آسيحّي

 (Intermediate syndrome) سٌذرم حذ واسط -3-2

نالت  ٔذاَ، ػ غيّبي ا نالت پشٚو ٍس ػ ؽبًِ ف عٕذسَ  يٓ  ا

حي ِيغفٍى غضي ظشو قبة ِ غي ٚ اػ نالت جٕف ٔي، ػ ؽذ.  ٛس گشد ثب

ثيٓ  يه  يُ پبساٌيح غِّٛيث ٚ  24-96ػال ثشٚص ِ ؼذ اص  عبػث ث

سٚص  5-32ؽٛد. ايٓ ػاليُ  ثشىشف ؽذْ فبص وٌٛيٕشژيه ظب٘ش ِي

أصبِذ. ثغيبسي اص ثيّبساْ دس ايٓ دٚساْ ٔيبص  ٗ ىٛي ِيث

٘بي اٌىحشِٚيٛگشافيلله  يبفحللٗ .ثللٗ ظّبيللث جٕفغللي داسٔللذ

 ػنللٍٗ -وٕٕللذٖ اخللحالي ػٍّىللشد دس علليٕبپظ ػقللت ِيشض

(Post Synaptic Neuromuscular Junction )ثبؽذ.  ِي 

 Delayed Peripheral) ًوروپـــاتي هييتـــي تـــ  ير  -3-3

Neuropathy) 

جٛأذ دس ظنٛس يب فمذاْ فبص  سٚپبجي ِعييي جأخيشي ِئٛ

َ ّٛصيللشا ثغلليبسي اص علل ،عللّي وٌٛيٕشژيلله ايصللبد ؽللٛد

٘بي مؼيف آٔضيُ  ِٙبسوٕٕذٖ ثٛدٖ ٚ اسگبٔٛفغفشٖ ٔٛسٚجٛوغيه
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غحٕذ. عحشاص ٘ وٌٛيٓ ا عحيً  ثب  ا ؼيٓ  ىٛس ِ ثٗ  مٗ  يٓ ػبس ا

عحضي ؽشٚع  ،پبس پب  عبق  يٗ  نالٔي دس ٔبظ ِپ ػ يب وشا دسد ٚ 

 Toe)وٗ ثٗ دٔجبي آْ آجبوغي، مؼف ٚ افحبدگي أگؾلحبْ  ؽذٖ

Drop) ؽٛد. ايٓ ػبسمٗ ثٗ عشػث ثلٗ علّث فٍلس ؽلً  ِؾب٘ذٖ ِي

ؾشفث ِي وٗ ِي پي ٕذ،  عٕذسَ  و ثٗ  ؽجيٗ  فؼٛدي  ّبيي  ٔذ ٔ جٛا

ؽذ. سفٍىظ -گيٍٓ ؽحٗ ثب حٗ ٚ  ثبسٖ دا وب٘ؼ يبف جشي  ٘بي ٚ

غي  ىشد ظ خحالي ػٍّ شبجي اص ا عث دس ىٓ ا ؽٛدِّ ؾب٘ذٖ  ِ. 

 (Wallerian)اي ؽلبًِ يله دژٔشاعليْٛ ديغلحبي  پبجٌٛٛژي صِيٕلٗ

٘بي فؼٛدي ٚ ٔضٌٚي ٔخبع  ٘بي ثٍٕذ اػقبة ِعييي ساٖ آوغْٛ

فبق  ِي يٗ اج فٛست ذبٔٛ ثٗ  ؽذْ   ٕٗ يذٖ دِيٍي ؽذ. پذ ثب

يه  ِي مٗ پبجٌٛٛژ يٓ ػبس وٗ ا عث  يٓ ا ثش ا مبد  حذ. اػح اف

فبق ِي ِبٔي اج غفش ص عُ اسگبٔٛف يه  وٗ  حذ  فيٖ اف ث ثب خب

ِحقً ؽلٛد )ايلٓ آٔلضيُ  Neurotoxic Esteraseٔٛسجٛوغيه ثٗ آٔضيُ 

ولٗ  Agingثبؽذ(. ثؼذ اص صِلبْ  ِغئٛي ظفظ ػٍّىشد ٔٛسٚٔي ِي

حٗ  ظش گشف ثبٌيٕي دسٔ يُ  ثشاي ػال  ّْٛ ٕٛاْ دٚسٖ و ثٗ ػ

پيٛٔللذ فغللفشيً اعللحش ٘يللذسٌٚيض ؽللذٖ ٚ آٔللضيُ  ،ؽللٛد ِي

ؽٛد وٗ دس  آصاد ِي ٔٛسٚجٛوغيه اعحشاص ثب يه گشٖٚ ثبسداس

 گشدد. ايٓ ظبٌث ِٕصش ثٗ دژٔشاعيْٛ آوغٛٔي ِي

 آجشٚفيِبٖ پيؾشفث ّٔبيذ ٚ  2-3ثيّبسي ِّىٓ اعث ثشاي 

ؽذيذ خحالالت  چبس ا ّبساْ د گشدد. ثي صبد  نالت اي ٍت  ،ػ اغ

آٚسٔذ. اخحالالت ظغي صٚدجش  ػٍّىشد وبًِ خٛد سا ثٗ دعث ّٔي

جأذيشي ثش ٘ب  يبثٕذ. دسِبْ ثب آجشٚپيٓ ٚ اوغبيُ ثٙجٛد ِي

 عيش ثيّبسي ٔذاسد. 

٘فحٗ ثؼذ  1-5جٛأذ دس خالي  ٔٛسٚپبجي ِعييي جأخيشي ِي

 اص جّلللبط ثلللب علللَّٛ اسگبٔٛفغلللفشٖ ِؾخقلللي ِبٕٔلللذ:

 O-cresylphosphate ،Mipafox ،Leptophos ،Trichlorfon ،Trichloronate ،Parathion ،Malathion  

 ايصبد ؽٛد. Tamaron و
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 هسووهيت حاد تشخيص -4

٘ب ِؼّللٛالً ثشاعللبط  خيـ ِغللِّٛيث ثللب اسگبٔٛفغللفشٖجؾلل

حٗ ؽبيغ يبف عث.  ثبٌيٕي ا غِّٛيث  ٘بي  جبثٍٛي ِ جبستجشيٓ   ػ

عث  شٛد :اصا فضايؼ  ٚ يٛص، ا عيش(، ِ ؾبثٗ  قٗ )ِ ثٛي ِؾخ

ؽعبت ساٖ خحالالت  جش ىبسدي ٚ ا يضػ، ثشادي ؽه س ٘ٛايي، ا ٘بي 

ؽي ّبس گٛاس ؾخيـ دس ثي ٙث ج ّبط ش ظبٌي اص ج ؽشض  شٛد  ٚ .

شٛد وٕ وّه يك ٚ ظبي دل ؽشض  ِٛاسد  ٍت  ٌي دس اغ عث ٚ ٕذٖ ا

ٔللذاسد. ثللشٚص ػاليّللي ٔظيللش وِٛللب، ادَ سيللٛي، آجبوغللي، 

فظ گي ٔ يث، ، عبيىٛص، جٕ عيْٛ، پبٔىشاج عيبٔٛص، فبعيىٛال

نالٔي ِيشض ٍس ػ مؼف ٚ ف ىبسدي،  ؽذيذ  ثشادي غِّٛيث  ٕذٖ ِ وٕ

 ثبؽذ.  ِي

شٛد داسد، يذ ٚ غِّٛيث جشد ؾخيـ ِ وٗ دس ج ِٛاسدي   دس 

عحشاص ٚثشس وٌٛيٓ ا ٔضيُ  يث آ يضاْ فؼبٌ ؾگب٘ي ِ  عي آصِبي

وب٘ؼ فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص ظميمي يب وبرة  ِؾب٘ذٖ

عَّٛ  باگش ؽه ثٗ ِغِّٛيث ث ،وٕٕذٖ اعث. ثب ايٓ ٚشٛد وّه

شٛد داسد غفشٖ ٚ يذ  ،اسگبٔٛف ِبْ جأي جب ص يذ  ِبْ سا ٔجب دس

 آصِبيؾگب٘ي ثٗ جؼٛيك أذاخث.

عبيش ِٛاسدي ٛاًِ اسگبٔٛفغفشٖ ػالٖٚ ثش ِغِّٛيث ثب ػ 

غٕجٛأ وٗ ِي ٔضيُ پ يث آ وب٘ؼ فؼبٌ ثٗ  صش  دٚوٌٛيٓ ٛذ ِٕ

٘للبي پبسأؾلليُ وجللذي  اعللحشاص ؽللٛٔذ ػجبسجٕللذ اص: ثيّبسي

ٔبسعبيي  ثٗ وجذي ذبٔٛيٗ ْبمحظ، عيشٚص، اعي)٘پبجيث ٚيشٚ

عٔبمحظا ٍت، وبس عحبِٛيٕي ل جذي يهجبي ِحب يضاْ و وب٘ؼ ِ  ،)

عش جِٛيٓ  فشاد )٘بي  َ، جفبٚتآٌ ىي دس ا ؼي  ثٗژٔحي ىٛس ىجي

ايٓ  اٌجحٗ فؼبٌيث ايٓ آٔضيُ پبييٓ اعث وٗ ،% افشاد3دس 

 جلللللللأذيش  اِلللللللش دس عللللللليش ِغلللللللِّٛيث ثي

 .ثبسداسيٚ (، عٛء جغزيٗ ِي ثبؽذ



9 

 

وب٘ؼ فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص عشِي لجً اص وٌٛيٓ  

اص جّبط ثب  طبغافحذ ٚ يه ؽبخـ ظ اعحشاص ظميمي اجفبق ِي

غفشٖ ِيعَّٛ اسگبٔ شٛد ٛف يٓ ٚ ثب ا ؽذ.  يث  ،ثب وب٘ؼ فؼبٌ

% يب ثيؾحش ِؼيبس ٚالؼي 25وٌٛيٓ اعحشاص ظميمي ثٗ ِيضاْ 

 ثشٚص ِغِّٛيث اعث. 

غفشٖ  عَّٛ اسگبٔٛف ثب  ؽذيذ  غِّٛيث  چبس ِ ّبساْ د دس ثي

وٌٛيٓ اعحشاص ظميمي ثب عشػث  ،وٗ جعث دسِبْ لشاس ٔگيشٔذ

عبصي ِي 1-5/1 فذ دس سٚص ثبص يث  دس وٌٛيٓ ؽٛد. فؼبٌ ٔضيُ  آ

سٚص ىٛي وؾيذٖ جب ثٗ  91-121اعحشاص ظميمي ِّىٓ اعث ثيٓ 

ِمبديش ىجيؼي ثشگشدد. دس فٛسجي وٗ فؼبٌيث وٌٛيٓ اعحشاص 

 ؽٛد.  عشِي دس ػشك چٕذ سٚص جب چٕذ ٘فحٗ ىجيؼي ِي

عث  وٗ ج ّبسأي  ِبْ دس ثي لشاس ٌيشاپي بثدس غيُ  ذٚو

جش  ٛالً عشيغي ِؼّميظمفؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص  ،گيشٔذ ِي

 يبثذ. افضايؼ ِيوبرة اص فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص 

غفشٖ  عَّٛ اسگبٔٛف ثب  غِّٛيث  ؾخيـ ِ فٗ، ج ىٛس خال ثٗ 

 گيشد: ِؼيبس فٛست ِي 4ثشاعبط 

 ؽشض ظبي دليك دسخقٛؿ جّبط ثب يه عُ دفغ آفبت -1

ؾبٔٗ -2 يُ ٚ ٔ شٛد ػال ٔذٖ ٚ ظذ گيش ثيؼ اص  يه   ٘بي ٘بي جعش

 يىٛجيٕييٕي ٚ ٔسِٛعىب وٌٛيٕشژيه

 ٘بي وٌٛيٓ اعحشاص ظميمي ٚ وبرة وب٘ؼ فؼبٌيث آٔضيُ -3

 ٘ب دسِبْ ثب آجشٚپيٓ ٚ اوغبيُ ٗپبعخ ث -4

 تشخيص افتراقي -5

٘ب: دٚسٖ وٛجبٖ ِغِّٛيث ٚ فمذاْ  تِبِغِّٛيث ثب وبسثب -1

اػقبة ِشوضي ٚ ػذَ پبعخ ثٗ دسِبْ ثب   ػاليُ دسگيشي عيغحُ

 ثبؽذ.  ٘ب ِي ٘ب ثٗ ٔفغ ِغِّٛيث ثب وبسِبثبت اوغبيُ

 ٘لبي ِبٕٔذ ِغِّٛيث ثب پچ: ِغِّٛيث ثب ػٛاًِ ٔيىٛجيٕي -2

(Patch) .ٛٔيىٛجيٓ ٚ جٕجبو 
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يٛص  -3 ثشٚص ِ ثٗ  صش  وٗ ِٕ يي  ًِ داسٚ ثب ػٛا غِّٛيث  ِ

يذ٘ب، وٍِٛ :ؽٛٔذ ِي ثب اپيٛئ غِّٛيث  ٕذ ِ يبٔ قشف ذيٓ، ٔ ِ

وبسپيٓ،  مؼي پيٍٛ ِٛ ًِ جبٔٛي،  ٘يپٕٛجيه -اجيٛذعػٛا ٘ب )ا

٘لللللب ٚ ِپشٚثبِلللللبت(،  ٘لللللب، ثبسثيحٛساتٓ ثٕضٚديبصپي

 ٘ب، فٓ عيىٍيذيٓ ٚ گٛآٔبثٕض فٕٛجيبصيٓ

 ؽٛد. خٛٔشيضي ٔبظيٗ پٛٔض وٗ ِٕصش ثٗ ايصبد ِيٛص ِي -4

گبعحشٚآٔحشيث ِّىٓ اعث ثب يه ِغِّٛيث خفيف ثب عَّٛ  -5

 اسگبٔٛفغفشٖ اؽحجبٖ ؽٛد. 

٘بي وٌٛيٓ اعحشاص  ِغِّٛيث ثب عبيش داسٚ٘بي ِٙبسوٕٕذٖ -6

 يٓ ّگيٚ فيضٚعح ٓيّگيپيشيذٚعح ٓ،يّگئٕذ ٔئٛعحِب

، اعلليذٚص آعللُثشٚٔىللٛسٖ ٚ ديغللحشط جٕفغللي ٔبؽللي اص  -7

ثب  يذ  غُ ثب يٛي ٚ عبٌيغيٍي جٌٛي س يب آِ يه، ادَ  ِحبثٌٛ

جٛشٗ ثٗ فمذاْ ػاليُ ٚ ٔؾبٔٗ ٘بي ثبٌيٕي ٔظيش عيبٌٛسٖ، 

اعٙبي، وشاِپ ٘بي ػنالٔي، ِيٛوٍٛٔٛط ٚ يب فبعيىٛالعيْٛ اص 

  يث ثب اسگبٔٛفغفشٖ ٘ب افحشاق دادٖ ؽٛٔذ.  ِغِّٛ

گيٍٓ -5 ّبس -عٕذسَ  جأخيشي ثي ؼٗ  فٛست ِشاش  ،ثبسٖ: دس 

 ٔٛسٚپبجي ِعييي اٌٚيٓ جظب٘ش ِغِّٛيث اعث.

ولٗ  Clitocybe  ٚInocybe٘ب: دٚ گٛٔٗ للبسچ  ِغِّٛيث ثب لبسچ -9

، ِي جٛإٔذ ايصبد ِغِّٛيث ثب ظبٚي ِبدٖ ِٛعىبسيٓ ٘غحٕذ

ٗ ٘بي ِؾبثٗ ثب ِغِّٛيث ٔبؽي اص اسگبٔٛفغفشٖ ُ ٚ ٔؾبٔيػال

فمذاْ ػاليُ ٔيىٛجيٕي ثٗ  ،گٛٔٗ ِٛاسد دس ايٓ ٘ب ّٔبيٕذ.

 وٕذ. جؾخيـ افحشالي وّه ِي

يه،  -11 يه، اسگبٔ فٛٔي، ِحبثٌٛ ًٍ ػ ؽي اص ػ ٘بي ٔب ؾٕس  ج

ثٗ  شٗ  ثب جٛ يذ  غيه سا ثب ًٍ جٛو عبيش ػ يب  يذيٛپبجيه ٚ  ا

ى عىبسيٕي ٚ ٔي ٘بي ِٛ حٗ  مذاْ يبف ثب ف غِّٛيث  ٛجيٕي اص ِ

 عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ افحشاق داد.

ِجخؼ -11 ًِ آسا ؽي اص ػٛا يث ٔب خٛاة آٚس ٚ  -عٕذسَ ِعشِٚ

ثب وٛوبييٓ ٚ يب عبيش عّپبجِٛيّحيه ٘ب ثٗ  ٔيض ِغِّٛيث 
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ؾٕس،  غيْٛ، ج ىبسدي، ٘يپشجبٔ ٕذ جبوي ّي ِبٔ صبد ػالي ٍث اي ػ

ٔٛط ِٛس ٚ وٍٛ يذسيبص، جش عَّٛ  ِ ؽي اص  غِّٛيث ٔب ثب ِ

  ذ.گبٔٛفغفشٖ جؾخيـ افحشالي داسٔاس

 ُا  آزهايشگاُي ـ يافت6َ

 ٘يپٛوبٌّي، ٘يپشگٍيغّي -1

ِّىٓ اعث ذبٔٛيٗ وٗ ٛص ثب يب ثذْٚ ؽيفث ثٗ چپ حٌىٛعي -2

وبجىٛي آ عبصي  فضايؼ آصاد ِذٚالي ٓ يِثٗ ا يٗ  ٘ب اص ٔبظ

 .ايصبد گشددآدسٔبي 

ٔبٌيض ادساس -3 ىٓ  ،دس آ ٍٛوض اٚسي ِّ پشٚجئيٓ اٚسي ٚ گ

 ث ِؾب٘ذٖ گشدد.اع

ؾب٘ذٖ  -4 پبٔىشاط ِ يشي  ِٛاسد دسگ عشَ دس  ِيالص  فضايؼ آ ا

 ؽٛد.  ِي

ايٓ ثيّبساْ ِّىٓ اعث عيٕٛط جبويىبسدي ذبٔٛيٗ  ECGدس  -5

يث  جٗ فؼبٌ فٛست غٍ ؽٛد. دس  ؾب٘ذٖ  عّپبجيه ِ يه  ثٗ جعش

٘بيي ِبٕٔذ ثشاديىبسدي عيٕٛعي،  پبساعّپبجيه يبفحٗ  عيغحُ

 ثٍللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٛن 

جلي ٚ ٍ، ثٍٛن وبِلً ل QTالٔي ؽذْ فبفٍٗ ثيٕي، ىٛ -دٍ٘يضي

ؾب٘ذٖ ٛحغآعي ٕذ اص: ِي ي ِ يشات ػجبسج عبيش جغي گشدد. 

 ٚ جبويىلبسدي ثيٕلي چٕلذ ؽلىٍي ST ٚ ليؼٗ Tجغييش دس ِٛز 

(Torsade de pointes) 

جبي  -6 ثٗ دٔ يذ  عيٕٗ، ثب غٗ  يه لف عي ساديٛگشاف دس ثشس

يذسٚوشثٓ ؽي اص ٘ يث ٔب ثب د٘ب، ا ؽٛا٘ذي اص پِٕٛٛٔ يٛي  َ س

 ٔىٛاعپبعُ ثٛد.ِٕٚؾأ غيشلٍجي ٚ پش٘ٛايي ِحشادف ثب ثش

٘بي اخحقبفللي ِغللِّٛيث ػجبسجٕللذ اص: وللب٘ؼ دس  يبفحللٗ -7

وبرة مي ٚ  عحشاص ظمي وٌٛيٓ ا ٔضيُ  يث آ يث  .فؼبٌ وب٘ؼ فؼبٌ

وللٌٛيٓ اعللحشاص ظميمللي ثللشاي ِغللِّٛيث ثللب عللَّٛ آٔللضيُ 

في غفشٖ اخحقب ٔ اسگبٔٛف يث آ ثب فؼبٌ حشادف  عث ٚ ِ ضيُ جش ا
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 ،٘بي ػقللجي اعللث. ثللب ايللٓ ٚشللٛد وللٌٛيٓ اعللحشاص علليٕبپظ

پزيش ٔيغث.  گيشي فؼبٌيث ايٓ آٔضيُ ثٗ ساظحي اِىبْ أذاصٖ

جش اِب  غيشاخحقبفي يوٌٛيٓ اعحشاص عشِي ؽبخقآٔضيُ فؼبٌيث 

ِغِّٛيث اعث ٚ ثٗ ساظحي لبثً  ٚلٛعجش اص  دس ػيٓ ظبي ظغبط

  ثبجٛشٗ ثٗ ايٓ ثبؽذ. أصبَ دس ثغيبسي اص ِشاوض دسِبٔي ِي

ٔذاصٖ يث  وٗ ا ٔضيُ گيشي فؼبٌ يث آ ثٗ فٛس عحشاص  وٌٛيٓ ا

قّيُ اِىبْ ٕبثشايٓ دس ج غث، ث ِبْ  پزيش ٔي ٘ذايث دس گيشي ٚ 

ٔذاسد ِٛسد  ،وبسثشدي  ّبس  يشي ثي ؾخيـ ٚ پيگ ثشاي ج ِب  ا

 گيشد.  لشاس ِي  اعحفبدٖ

وٌٛيٓ اعحشاص عشِي ِؼّٛالً لجً اص ثشٚص آٔضيُ فؼبٌيث 

ثبٌيٕي يُ  حش اص  ػال يضاْ وّ وب٘ؼ ِي51ثٗ ِ ثذ. %  ثٗ  يب

ثٕذي وٍي دس فٛسجي وٗ فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ  ػٕٛاْ يه جمغيُ

اليُ خفيف ػ ،دسفذ ِيضاْ ىجيؼي ثشعذ 21-51اعحشاص عشِي ثٗ 

ِغِّٛيث ِحٛعو ٚ  ،دسفذ ٔشِبي 11-21 ٚ دس ِٛاسد ِغِّٛيث

ِٛاسد  حش اص دس  يُ  11وّ ثب ػال ِبي  فذ ٔش غِّٛيث ؽذيذ دس ِ

ثٕذي دس ِشظٍٗ ظبد ِغِّٛيث وبسثشد  ّشاٖ اعث. ايٓ جمغيُ٘

 داسد.

 ـ درهاى7

 (General Management) اقذاهات درهاًي عووهي -7-1 

 اقذاهات حوايتي اوليَ -7-1-1

لشاسي ٚ ظ جأِي فظ ساٖثش ٘ٛايي ٚ  عيْٛ  ٓ٘بي  اوغيژٔب

غٛة ِي ِبٔي ِع لذاِبت دس ٌيٓ ا شضء اٚ يٓ  وبفي  ؽٛد. دس ا

يٓ ثبيذ جب صِبْ خؾه ؽذْ جشؽعبت جصٛيض ؽٛد ثيّبساْ آجشٚپ

وبفي آجشٚپ يضاْ  ثٗ ِ ّبس  وٗ ثي ِبٔي  جب ص ؽٛد، يٚ  يضٖ  ٕ

 ٘بي ٘ٛايي ِؼّٛالً مشٚسي اعث. عبوؾٓ ِىشس ساٖ

گزاسي داخً جشاؽٗ دس ِٛاسد ِغِّٛيث ؽذيذ ثٗ ػٍث  ٌٌٛٗ

نالت  مؼف ػ يب  ؽيبسي ٚ  عيط ٘ٛ وب٘ؼ  ظذ،  ثيؼ اص  ؽعبت  جش
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ِٛاسد  ٍت  غي دس اغ عحفبدٖجٕف عث. ا غيٕيً   مشٚسي ا اص عٛو

صبد آ ٍث اي ثٗ ػ عيْٛ  صبَ أحٛثب ظٛس أ ثٗ ِٕ ٕٗ پوٌٛيٓ 

ىٛالٔي ِذت دس ِٛاسد ِغِّٛيث ثب عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ جٛفيٗ 

 -ؽٛد ٚ اص ِقشف آْ ثبيذ اشحٕبة ّٔٛد. اگش ثٍٛن ػقجي ّٔي

عحفبدٖ ؽذ، ا يبص ثب نالٔي ِٛسدٔ ًِ غيشدپال  ػ يضاْ ساص ػٛا

 ؽٛد.  يَٛ جٛفيٗ ِئِٚبٕٔذ سٚوٛس

 حوايت تٌفسي -7-1-2

ثٛدْ  ؽبيغ  ٍث  ثٗ ػ ّبساْ  يٓ ثي وبفي دس ا عيْٛ  ٚٔحيال

عثيد غي ػٍث افٍي  .غحشط جٕفغي ثغيبس مشٚسي ا ديغحشط جٕف

ثذظبي ِي ّبساْ  يش دس ثي غي ِشگ ٚ ِ پبٌظ او ؽذ.  ِحشي  ثب

ّٛدْ  غحشي ٔ ىبٔيىي ٚ ث يٗ ِ حي دٚت، جٙٛ صٛيض آٔ ِذاَٚ، ج

بْ فعيط ثيّبساْ سِ٘بي ٚيژٖ دس د ِشالجث ٘بي ثيّبس دس ثخؼ

 اعث. مشٚسي

 زدايي آلودگي -7-1-3

لجً اص اشبَ ٘شگٛٔٗ الذاَ دس شٙث آٌٛدگي صدايي اص ثيّبس 

اعحفبدٖ اص ٚعبيً ظفبظث ؽخقي ٔظيش ِبعه جٕفغي ٚ دعحىؼ ٚ 

شٙث وبدس دسِبٔي اٌضاِي اعث، مّٕب" ِىبٔي وٗ ٌجبط ِٕبعت 

ّبس يي ثي ٌٛدگي صدا يٗ  دس آْ آ يذ اص جٙٛ ؽٛد ثب ِي  صبَ  أ

 وبفي ٚ ِٕبعت ثشخٛسداس ثبؽذ.

 زدايي پوستي آلودگي -الف-7-1-3

٘بي آٌٛدٖ ثيّبس، ؽغحؾٛي اٌٚيٗ  ؽبًِ خبسز وشدْ ٌجبط

اٌىً اجيٍيه ٚ آة ٛي ثؼذي ثب پٛعث ثب آة ٚ فبثْٛ ٚ ؽغحؾ

 ثبؽذ.  ِي

 گوارشدستگاٍ زدايي  آلودگي -ب-7-1-3

ؽٛد.  جصٛيض اپيىب جٛفيٗ ّٔي ايصبد اعحفشاؽ ثٗ ٚعيٍٗ

 ٘بي ثللللضسگ  اص ٌٌٛللللٗ  الٚاژ ِؼللللذٖ ثللللب اعللللحفبدٖ

ِؼذي ثبيذ فٛست گيشد. دس ػيٓ ظبي ثبيذ اص ثشٚص  -د٘بٔي
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عَّٛ  غيبسي اص  ظالي ث يشا  ّٛد ص ؾگيشي ٔ عيْٛ پي آعپيشا

ثبؽذ وٗ دس فٛست آعپيشاعيْٛ  اسگبٔٛفغفشٖ جشويجبت ٔفحي ِي

يث ِي صبد پِٕٛٛٔ ػد اي ص ثب ثٗ ؽٛٔذ. ج ؽذٖ  ؼبي  غبي ف ٛيض ص

دس  ،ؽلٛد. اگشچلٗ ثٗ فٛست خلٛساوي جٛفليٗ ِي g/Kg 1ِيضاْ 

لذ  ِبالجيْٛ فب ٕذ  غفشٖ ِبٔ عَّٛ اسگبٔٛف ني اص  ِٛسد ثؼ

عيحشات اوبس يب  عٛسثيحٛي ٚ  ٕذ  غًٙ ِبٔ صٛيض ِ عث. ج يي ا

 ؽٛد.  جٛفيٗ ِي ،ِٕيضيَٛ ثٗ ؽشه ػذَ ٚشٛد اعٙبي

 حوايتي –عالهتيُا   ساير درهاى -7-1-4

ٚ جغييشات ٚمؼيث  ٘بي لٍجي دس فٛست ثشٚص جؾٕس، آسيحّي 

يه،  صبَ ّ٘ٛديٕبِ شٛد أ عحبٔذاسد٘بي ِٛ عبط ا ِبْ ثشا دس

 گيشد.  ِي

 درهاى ا تصاصي با آًتي دوت -7-2

 (4-)جذول آتروپيي -7-2-1

س دوللٌٛيٓ  ي اعللحيًثحبسلللث يغللٔحبگٛٔآجللشٚپيٓ آ 

دس قبفي اخح دٚت  آٔحيايٓ داسٚ .ي اعثٕعىبسيٛ٘بي ِ گيشٔذٖ

غفشٖ ِٛا عَّٛ اسگبٔٛف ثب  غِّٛيث  عحيً سد ِ ثب ا وٗ  عث  ا

٘ب سلبثث ّٔٛدٖ ٚ اذشات ِٛعىبسيٕي ٚ  وٌٛيٓ دس ِعً عيٕبپظ

 وٕذ. آْ سا ثٍٛن ِي CNSاذشات 

عحفبدٖ ؽعبت ٚ   ا ّٛدْ جش ؾه ٔ يژٖ دس خ ثٗ ٚ جشٚپيٓ  اص آ

وٕٕذٖ اعث. آجشٚپيٓ ثش سٚي  ثٙجٛد ٚمؼيث جٕفغي ثيّبس وّه

گٛٔٗ اذشي ٔذاسد، ثٕبثشايٓ مؼف  ٘يچ ئيىٛجيٕ ٘بي گيشٔذٖ

شٛد آجشٚپيٕ ثب ٚ غي  عيْٛ جٕف نالٔي ٚ دپش وبفي يػ عيْٛ  ضا

ثبلي ِيّ٘ شب  ٕبْ پبثش ثٗ  چ ؽه  عل  ثٗ ِ جشٚپيٓ  ٔذ. آ ِب

ِغِّٛيث ثب عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ ثبيذ جصٛيض ؽٛد، ٚ دس ػيٓ 

ظبي پبعخ ثيّبس ثٗ دسِبْ ثبيذ ثٗ دلث اسصيبثي گشدد. ػذَ 

 ثلللللللللللللٗ دٚص اٌٚيلللللللللللللٗپبعلللللللللللللخ 

(Test dose)  َّٛآجلشٚپيٓ لٛيلًب ِيلشض وٕٕلذٖ ِغلِّٛيث ثلب عل
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عيْٛ  جشٚپيٓ، اوغيژٔب صٛيض آ خالي ج عث. دس  غفشٖ ا اسگبٔٛف

صيللشا  ،سيٕللگ لٍجللي ثيّللبس مللشٚسي اعللثِٕبعللت ٚ ِبٔيحٛ

وبفي عيْٛ  ثشٚص جعشيه ،اوغيژٔب يش  ؽي اص  خ ٕي ٔب پزيشي ثي

 سعبٔذ.  آجشٚپيٓ سا ثٗ ظذالً ِي

دس  mg/Kg 15/1دس ثلبٌغيٓ ٚ  mg 2-1آجشٚپيٓ  دٚص اٌٚيٗ

چٗ ِب  ٘ب ِي ث عث، ا يذي ا صٛيض، ساٖ ٚس حشيٓ ساٖ ج ؽذ. ثٙ ثب

جضسيك ػنالٔي ٔيض ِؤذش اعث. ثشٔبِٗ دسِبٔي ثشاعبط پبعخ 

يُ ٚ  عث. ػال في ا ّبس اخحقب ٘ش ثي ثشاي  يٗ  ثٗ دٚص اٌٚ

يضاعلليْٛ ػجبسجٕللذ اص: فالؽلليٕگ، خؾللىي يٕ٘بي آجشٚپ ٔؾللبٔٗ

٘بي  ٘بي ٘ٛايي ٚ ِيذسيبص )دس فٛست ٚشٛد ِشدِهٖ جشؽعبت سا

جٗ عٕصبلي(. ّ٘چٕيٓ اگش ثيّبس اص اثحذا دچبس ثشاديىبسدي 

جبي آجشٚپيٕ ثٗ دٔ ؽذ،  ّبس يثب ٍت ثي مشثبْ ل وبفي،  عيْٛ  ضا

 يبثذ. ثٗ ظذ ٔشِبي يب جبويىبسدي افضايؼ ِي

عث  جشٚپيٓالصَ ا ىشس آ ٘بي ِ ثشاي  15-31٘ش  دٚص مٗ  دلي

-mg/Kg 15/1 دس ثلبٌغيٓ ٚ mg 2ٛد. ِيضاْ آْ ؽ ثيّبس جصٛيض 

چٗ 12/1 يذي ِي دس ث خً ٚس فٛست دا ثٗ  ٘بي  ٘ب  ؽذ. دٚص ثب

ؾبٔٗ يُ ٚ ٔ حشي ػال ثشاي وٕ ّٛالً  ٕبٚة ِؼ عىبسيٕي  ِح ٘بي ِٛ

عث ؽذيذ ؛وبفي ا غِّٛيث  چبس ِ ّبساْ د ِٛسد ثي ِب دس   ،ا

دس ثشخلي  mg/Kg/h 15/1-12/1أفٛصيْٛ ِذاَٚ ٚسيذي ثلب دٚص 

ؾبِٔٗٛاسد ِٛ يُ ٚ ٔ عث. ػال يبص ا عيْٛ يٕ٘بي آجشٚپ سدٔ يضا

 ٛط.ئٍيظذ ػجبسجٕذ اص: جت، دٌيشيَٛ ٚ ا ثيؼ اص

عبػث ِٛسدٔيبص ثبؽذ ٚ ثبيذ  24آجشٚپيٓ ِّىٓ اعث ثشاي 

جشٚپيٓ ٚ  ِذت آ ىٛالٔي  صٛيض  گشدد. ج يغ  جذسيصي ل فٛست  ثٗ 

غِّٛ ِٛاسد ِ يژٖ دس  ثٗ ٚ جذسيصي آْ  يغ  عَّٛ ل ثب  يث 

 ؽٛد. جٛفيٗ ِي يًٌيپٛفاسگبٔٛفغفشٖ 

 (5-)جذول پراليذوكسين -7-2-2

دٚت اخحقبفلي دس  آٔحلي (PAM chloride, Protopam-2) پشاٌيذٚوغليُ

جٛأذ  ِغِّٛيث ثب عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ اعث. پشاٌيذٚوغيُ ِي



16 

 

ؽذٖ ٚ دس  عحشاص  وٌٛيٓ ا عحيً  ٔضيُ ا عيْٛ آ ػد دفغفشيال ثب

٘ ٕبثشايٓ  يذ، ٚ ث ؼبي ّٔب صذدًا ف ٔضيُ سا ِ صٗ آ ذبس ٔحي ُ آ

ىٛ ُ٘ ٔي عىبسيٕي ٚ  ثب جيٕي ِٛ غِّٛيث  ؽي اص ِ عَّٛ ٔب

داساي  پشاٌيذٚوغيُ" بيذ. مّٕبٗ ّٔفياسگبٔٛفغفشٖ سا دجٛوغي

حي وٌٛي ذشات آٔ يض يه ٕشژا ؽذ. ٔ ؾبٔٗ ِي ثب يُ ٚ ٔ ٘بي  ػال

يبثلذ، ٘شچٕلذ  ثٗ ىٛس ظلبد ثٙجلٛد ِي CNSٔبؽي اص دسگيشي 

ٓ چٙبسجبيي( يِيُ ثٗ ػٕٛاْ يه ػبًِ وٛاجشٔشي )آپشاٌيذٚوغ

ػجٛس ّٔبيذ. اص ِغضي  -خٛٔيجٛأذ اص عذ  اص ٔظش جئٛسي ّٔي

 ٌزا  ،يي ايٓ دسِبْ ٚاثغحٗ ثٗ صِبْ اعثاآٔصبيي وٗ وبس

خالي  يذ دس  صٛيض  24-45داسٚ ثب ّبط ج ؼذ اص ج عبػث اٚي ث

يٓؽٛد فيٗ ِي سٚ . اص ا ّبساْ داساي وٗ ؽٛد  جٛ يٗ ثي دس وٍ

شٗ ثً جٛ ثبٌيٕي لب يُ  لث دس داسٚ  ،ػال عشع ٚ ؽٛد. جا صٛيض 

جصٛيض آجشٚپيٓ ثٗ ِٕظٛس اص  (Oxime)ضِبْ ثب جصٛيض اوغيُ ّ٘

 أصبَ ؽٛد.ثبيذ ثيٓ ثشدْ اذشات ِٛعىبسيٕي ظبد 

 mg/Kg 51-25دس ثبٌغيٓ ٚ  g 2-1دٚص اٌٚيٗ پشاٌيذٚوغيُ 

دليمٗ  15-31٘ب ثٗ فٛست داخً ٚسيذي اعث وٗ دس خالي  دس ثچٗ

٘بي جٙذيذوٕٕذٖ ظيبت، ٔقف  ِيثؽٛد. دس ِٛاسد ِغّٛ جصٛيض ِي

ٍي سا ِي ػشك  دٚص و صٛيض  2جٛاْ دس  ّبس ج ثشاي ثي مٗ  دلي

 ّٔٛد.

دليمٗ ثؼذ اص جصٛيض  11-41اذشات پشاٌيذٚوغيُ دس ػشك 

ؾب٘ذٖ ِي يٗ ِ يُ ٚ  دٚص اٌٚ جٛد ػال فٛست ثٙ ثٗ  وٗ  ؽٛد 

ؾبٔٗ ِٛسد ٔ جشٚپيٓ  وب٘ؼ دٚص آ غِّٛيث ٚ  ؾخـ  ٘بي ِ يبص ِ ٔ

 ؽٛد. ِي

اٌٚيللٗ، أفٛصيللْٛ ِللذاَٚ داخللً ٚسيللذي ثؼللذ اص دٚص 

 mg/h 511جلب ِلبوضيُّ  mg/Kg/h 21-11 پشاٌيذٚوغيُ ثٗ ِيضاْ

دس دسِبْ ِٛاسد ؽذيذ ِغِّٛيث ثب عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ ِفيذ 

 1جٛاْ ٘ش  اعث. ّ٘چٕيٓ دٚص ٔگٙذاسٔذٖ پشاٌيذٚوغيُ سا ِي

٘ش  عپظ  ؾبٔٗ 4-5عبػث ٚ  يُ ٚ ٔ وٗ ػال ِبٔي  جب ص ٘بي  عبػث 
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يّبس ثشىشف ؽٛد ٚ ديگش ٔيبصي ثٗ جصٛيض آجشٚپيٓ ثبٌيٕي ث

دس فٛست ثبلي ِبٔذْ ػاليُ ٚ ٔؾبٔٗ ٘بي ٔجبؽذ، اداِٗ داد. 

عبػث ٚ يب جّبط ثيّبس ثب عَّٛ ايصبد  45ِغِّٛيث ثؼذ اص 

 (EMG)وٕٕذٖ عٕذسَ ظذ ٚاعو، ثبيذ اص ثيّبس اٌىحشِٚيٛگشافي

، جصللٛيض EMGثللٗ ػّللً آيللذ. دس فللٛست غيللش ىجيؼللي ثللٛدْ 

جصلٛيض اداِلٗ يبثلذ.  EMG اٌيذٚوغيُ ثبيذ جب ىجيؼي ؽذْپش

ٚسيذي ِذاَٚ پشاٌيذٚوغيُ ثبػد ثشلشاسي عيٛض دسِبٔي ذبثث 

عث دس فؼبي ىٓ ا صٗ ِّ يذٖ ٚ دسٔحي ٔضيُ  گشد صذد آ عبصي ِ

ؽذ. ث ِؤذشجش ثب عحشاص  وٌٛيٓ ا عحيً  ػ مبا يُ ٚ ٛيب  د ػال

ْ ثب وبفي ثٛدْ دسِبٔب٘بي ِغِّٛيث ِؼّٛالً دٌيٍي ثش  ٔؾبٔٗ

 .ثبؽذ پشاٌيذٚوغيُ ِي

خيللشي اعللث ٚ ػللٛاسك شللبٔجي آْ  پشاٌيذٚوغلليُ داسٚي ثي

ؾب٘ذٖ ِي عشيغ داسٚ ِ صٛيض  جبي ج ثٗ دٔ ّٛالً  يٓ  ِؼ ؽٛد. ا

خحال ؽبًِ: ا عشدسدػٛاسك  يب،  صي، ِبٔ ٕبيي، گي  ٚ الت ثي

ػنالٔي ٚ مؼف ػنالٔي شضء ػٛاسك  -ثٍٛن ػقجي .جبويىبسدي اعث

ؽبيغ داسٚ ِي ؽٕذ. اص غيش غيُ  ثب فغ پشاٌيذٚو وٗ د صب  آٔ

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

 اظحيبه جصٛيض ؽٛد.

پشاٌيذٚوغلليُ داساي عللّيث وّللي اعللث ٚ دس ػلليٓ ظللبي دس  

شٖ داساي اذشات دسِبٔي ِفيذي ِغِّٛيث ثب عَّٛ اسگبٔٛفغف

ؽٛد وٗ دٚص اٌٚيٗ آْ دس وٍيٗ ثيّبساْ  جٛفيٗ ِي ٌزا ،اعث

ِغللِّٛيث ثللب عللَّٛ  ثللٗ ٘بي ِؾللىٛن يللُ ٚ ٔؾللبٔٗداساي ػال

 اسگبٔٛفغفشٖ، جصٛيض ؽٛد.

 ساير اقذاهات درهاًي -7-3

 قليايي كردى سرم -7-3-1

وشثٕبت عذيُ جب  ثٗ ٚعيٍٗ جصٛيض ثي لٍيبيي وشدْ عشَ

٘لبي اسگبٔٛفغلفشٖ   جٛألذ دس جخشيلت ٌِٛىٛي ِي pH=7.5ِيضاْ 

اعيذ فغفشيه  صيشا عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ اعحش٘بي ،ذ ثبؽذِفي
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 pH٘غحٕذ ٚ ٘يلذسٌٚيض لغلّث اعلحشي ٌِٛىلٛي ثلب افلضايؼ 

 يبثذ. اصديبد ِي

 كٌترااًذيكاسيوى ُا  درهاًي -7-3-2

ظبد غّٛيث  ٘ب  دس ِ غفشٖ  عَّٛ اسگبٔٛف يذ ثب  صٛيض ثب اص ج

ثبسثيحٛسات ٘ب، اپيٛئيذ٘ب، ػٛاًِ  فٕٛجيبصيٓ ٘ب، سصسپيٓ،

عّبيذ اش ئٛفيٍيٓ ٚ فشٚ عّپبجِٛيّحيه، ج ّٛد. پبسا ٕبة ٔ ح

شت  ٔذ ِٛ ِي جٛا عيبٔٛجيه  ّبساْ  فشيٓ دس ثي پي ٔ صٛيض ا ج

ؾث  ٕي ثشگ عيْٛ ثي لت آْ فيجشيال غي ٚ ِحؼب فضايؼ ٘يپٛو ا

 ٔبپزيش گشدد. 

 بستر  ًوودى و پيگير  بيواراى -8

وٍيٗ ثيّبسأي وٗ ثب لقذ خٛدوؾي الذاَ ثٗ ِقشف عَّٛ 

ؽٕبعي  ٘بي سٚاْ ثبيذ جعث اسصيبثي ٖ أذ،اسگبٔٛفغفشٖ ّٔٛد

يبثي  ثش سٚي اسص ؾحش  ّبساْ ثي يٓ ثي يشي ا ٔذ. پيگ لشاس گيش

٘بي  ٘بي ٔٛسٚپبجي ِعييي ٚ عبيش ػاليُ ٚ ٔؾبٔٗ ػاليُ ٚ ٔؾبٔٗ

جأخيشي وٗ ػجبسجٕذ اص: ػقجي ثٛدْ، اخحالي ظبفظٗ، ِيبٌژي، 

 ثبؽذ. ٌحبسژي، عشدسد ٚ ؽىبيبت گٛاسؽي ِحّشوض ِي

 كارباهات ُا

 هقذهَ -1

٘ي  وبسثبِبت ؾشٖ٘ب گشٚ عيذ  ٘ب ِي وؼ اص ظ وٗ اص ا ؽٕذ  ثب

ؾحك ِي يه ِ ًِ ؽٛٔذ. وبسثبِ يٓ ػٛا عيؼي  ا وبسثشد ٚ داساي 

ِٛسد  ثٛدٖ ؾشات  يٗ ظ ثش ػٍ خبٔگي  قبسف  ؾبٚسصي ٚ ِ ٚ دس و

ايٓ عَّٛ سا ثشاعبط وب٘ؼ  6 -گيشٔذ. شذٚي لشاس ِي  اعحفبدٖ

 وٕذ. ثٕذي ِي ٘ب فٙشعث آْ ؽذت عّيث

پزيش آٔللضيُ وللٌٛيٓ  ؾللث٘بي ثشگ ٘للب ِٙبسوٕٕللذٖ وبسثبِبت

ثبؽٕذ. ايٓ جشويجبت ثبػد وبسثبِيٍٗ ؽذْ آٔضيُ  اعحشاص ِي

عحشاص ِي عَّٛ  وٌٛيٓ ا ثب  غِّٛيث  ٕذ ِ صٗ ِبٔ ؽٛٔذ ٚ دسٔحي
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عيٕبپظ وٌٛيٓ دس  عحيً  ّغ ا ثٗ جص صش  غفشٖ ِٕ ٘ب  اسگبٔٛف

دعحگبٖ گٛاسػ ِخبه ٘ب اص ساٖ اعحٕؾبق،  گشدٔذ. وبسثبِبت ِي

 ٛٔذ. ؽ ٚ اص ىشيك پٛعث شزة ِي

 تظاُرات باليٌي -2

 ،٘ب ٚ ُ٘ عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ اص آٔصبيي وٗ ُ٘ وبسثبِبت

 ثبؽٕذ، ٌزا ٘ش دٚ آْ ٘بي آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص ِي ِٙبسوٕٕذٖ

وٗ  ِي ٘ب ؽٛٔذ،  يه  ٘بي وٌٛيٕشژ صبد وشيض ػد اي ٕذ ثب جٛأ

فٙشعث ؽذٖ اعث. ثب ايٓ ٚشٛد ثيٓ  3ػاليُ ِشثٛىٗ دس شذٚي 

٘للبيي ٚشللٛد داسد وللٗ  َّٛ جفبٚتجظللب٘شات ثللبٌيٕي ايللٓ علل

وٕٕللذٖ  ٘للب وّه جٛأللذ دس جؾللخيـ افحشالللي ٔبؽللي اص آْ ِي

 ايٓ جفبٚت ٘ب ػجبسجٕذ اص:ثبؽذ.

جش ٚ  خيُ ٘ب، عٕذسَ ثبٌيٕي خٛػ دس ِغِّٛيث ثب وبسثبِبت -1

جبٖ يشا وبسثبِبت داساي دٚسٖ وٛ عث. ص ٙبس  جشي ا ػد ِ ٘ب ثب

 ؽٛٔذ.  پزيش آٔضيُ وٌٛيٓ اعحشاص ِي ثشگؾث

دس وّي  ِيضاْ٘ب ثٗ  ثشخالف عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ، وبسثبِبت -2

غحُ فٛر ِي  عي وضي ٔ قبة ِش ثب  اػ غِّٛيث  ٕبثشايٓ ِ ٕذ، ث وٕ

جٛأللذ جظللب٘شي اص ِغللِّٛيث ثللب عللَّٛ  ٘للب ِي وبسثبِبت

ؾبٔٗ يُ ٚ ٔ نٛس ػال ثذْٚ ظ غفشٖ  يشي ٘بي  اسگبٔٛف غحُدسگ   عي

ؾٕس ٕذ ج وضي ِبٔ قبة ِش ؽذ اػ ٔبثب ؾبٔٗ  يه ٔ ؾٕس  دس دس . ج

 ايٓ ٔٛع ِغِّٛيث اعث.

اسصيبثي فؼبٌيث آٔضيُ وٌٛيٓ  ،ثشخالف عَّٛ اسگبٔٛفغفشٖ -3

اعحشاص ظميمي ٚ وبرة ِؼيبس لبثً اػحّبدي دس جأييذ جؾخيـ 

ثب وبسثبِبت غِّٛيث  ٔضيُ دس  ٘ب ّٔي ِ يث آ يشا فؼبٌ ؽذ، ص ثب

 گشدد. خالي چٕذيٓ عبػث ثٗ ظذ ىجيؼي ثشِي



21 

 

 درهاى -3

٘ب ػجبست اعث  داس ٔبؽي اص وبسثبِبت ػالِث٘بي  دسِبْ ِغِّٛيث

 اص:

فظ ساٖ -1 لشاسي ٚ ظ يبجي  ثش يُ ظ يث ػال ٘ٛايي، جرج ٘بي 

فٛست  ؼذٖ )دس  عيٍٗ الٚاژ ِ ثٗ ٚ عُ  وشدْ  خبسز  ّبس،  ثي

٘بي آٌٛدٖ ثيّبس  ؼ ٚ ٌجبطفخبسز وشدْ و ،ِغِّٛيث خٛساوي(

دس  .٘بي پٛعحي( ٚ جّيض ّٔٛدْ ِٕبعت پٛعث )دس ِٛاسد جّبط

غِّٛيث ِٛاسد عحفبدٖ ِ ؽي ا ؽذٖ ٚ   ٘بي گٛاس ؼبي  غبي ف اص ص

 ِغًٙ وبسثشد داسد.

دسِللبْ ِغللِّٛيث ثللب  آجللشٚپيٓ داسٚي أحخللبثي دس -2

ثٗ فٛست داخً ٚسيلذي  mg 2-5/1 ثبؽذ. دٚص آْ ٘ب ِي وبسثبِبت

جب صِبْ ثشٚص ػاليُ ٚ ٔؾبٔٗ ّٛالً  ٘بي  دس ثبٌغيٓ اعث وٗ ِؼ

ؽيٕٕيآجشٚپي ٘بْ، فال ؾىي د عيْٛ )خ صٛيض ضا يذسيبص( ج گ ٚ ِ

جٛشٙيؽٛد. دس  ِي ثً  ؼذاد لب جشٚپيٓ  ج صٛيض آ ّبساْ ج اص ثي

اوغيژٔبعلليْٛ دس  عللبػث مللشٚست داسد.  6-12جٕٙللب ثللشاي 

ثب  ثشلشاس آجشٚپيٓ ثٗ خٛثي ثيّبساْ ثبيذ دس خالي دسِبْ 

 ٘ب . دٚص آجللللللللللشٚپيٓ دس ثچللللللللللٗگللللللللللشدد

mg/Kg 15/1 دٚص باعث وٗ ث mg/Kg 15/1-12/1  ِِٗي يبثذادا. 

اص آجللشٚپيٓ دس دسِللبْ ِغللِّٛيث ثللب   دٌيللً اعللحفبدٖ

ٔذٖ وبسثبِبت ثش گيش غحي آْ  ذشات آٔحبگٛٔي ٍث ا ثٗ ػ ٘بي  ٘ب 

 ِٛعىبسيٕي اعث.

ثشاي  ّبس  گشفحٓ ثي ظش  عث ٔ غِّٛيث، ج ؽذيذ ِ ِٛاسد  دس 

ظذالً  فيٗ ِي 24ِذت  ظش  ؽٛد. عبػث جٛ يذ اص ٔ ّبساْ ثب ثي

ٚسدٖ ٔيض جعث ٔظش ٘بي فشآ ٘بي ِغِّٛيث ثب ظالي ػاليُ ٚ ٔؾبٔٗ

٘للب ِؼّللٛالً اٌىللً ِحيٍيلله ٚ يللب  ثبؽللٕذ. ظللالي وبسثبِبت

 ثبؽذ. ٘يذسٚوشثٛس٘ب ِي
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٘بي غيشؽللبيغ دس  يبفحللٗ ،ادَ سيللٛي ٚ ٔبسعللبيي جٕفغللي

ٚ ّ٘بٕٔللذ ػاليللُ ٚ  ثبؽللٕذ ٘للب ِي ِغللِّٛيث ثللب وبسثبِبت

ِيلشض وٕٕلذٖ ِغلِّٛيث ثلب  ،دس فٛست ٚشٛد ،CNS٘بي  ٔؾبٔٗ

ؾشٖ عَّٛ ظ غفشٖ ِيوؼ ِبٔ عبيش  عَّٛ اسگبٔٛف ؽ ٕذ  ذ. دس ٕثب

 ظّبيحي وبسثشد داسد. -ػالِحيايٓ ِٛاسد الذاِبت 

غِّٛيث  ٙبيي وبسثبِبتثب دس ِ ثٗ جٕ عحفبدٖ ،٘ب  اص   ا

فيٗ ّٔي غيُ جٛ ؽذْ  پشاٌيذٚو  ٍٗ يذٖ وبسثبِي يشا پذ ؽٛد، ص

جٛأذ ثبػد  پزيش اعث. دسمّٓ پشاٌيذٚوغيُ ِي آٔضيُ، ثشگؾث

شٚپيٓ دس دسِبْ اٌٚيٗ ِغِّٛيث ثب وب٘ؼ اذش آٔحي دٚجي آج

 ٘ب گشدد. وبسثبِبت

ثب وبسثبِبت غِّٛيث  غيُ دس ِ ٙب  وبسثشد پشاٌيذٚو ٘ب جٕ

 گيشد: دس دٚ ظبٌث فٛست ِي

 ٔبِؼٍَٛ اعث.ػبًِ ِغِّٛيث صِبٔي وٗ ٔٛع عُ  -1

صِللبٔي وللٗ ثيّللبس دچللبس ِغللِّٛيث ّ٘ضِللبْ ثللب عللَّٛ  -2

 ثبؽذ.  ٘ب ِي اسگبٔٛفغفشٖ ٚ وبسثبِبت

 ٘ب ِؼّٛالً وبًِ اعث.  دي دس ِغِّٛيث ثب وبسثبِبتثٙجٛ
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