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: تَجه 

  ایي راهٌوا در حال تکویل هی تاضذ



 

 :هقذهه
 یب ٚ ثیٕبضاٖ ثطای زاضٚ تدٛیع چٍٍٛ٘ی ٔٛضز زض ضٚقٗ ای ایسٜ پعقىی زا٘كدٛیبٖ اوثط ثبِیٙی، آٔٛظـ قطٚؿ زض

  آٟ٘ب لجّیٞبی  آٔٛظـ وٝ اؾت زِیُ ایٗ ثٝ ٔقٕٛالً ایٗ. ثطای ثیٕبضاٖ تبٔیٗ وٙٙس، ٘ساض٘س ثبیس آٟ٘ب اعالفبتی چٝ

 فٛاضو ٚ ٔىب٘یؿٓ تبثیط زاضٚٞب،   ضٚی ثط ثیكتط ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ )فّٕی تب اؾت وطزٜ تٕطوع تئٛضی ضٚی ثیكتط

 فطًٞٙ ٚ ا٘ساظٜ خٙؽ، ؾٗ، ٘ؾط اظ ثیٕبضاٖ ثبیس زض ٘ؾط زاقت وٝ. (اؾت قسٜ ٔتٕطوع ٔرتّف زاضٚٞبی خب٘جی

اغّت زض  ایٗ ٔٛاضز .ثٍصاضز تأثیط زضٔب٘ی ٞبی ٌعیٙٝ ضٚی اؾت ٕٔىٗ ٔٛاضز ایٗ ٕٞٝ .ٞؿتٙس ٔتفبٚت اختٕبفی

 .قٛز ٕ٘ی تسضیؽ پعقىی زا٘كىسٜ ٞبی

 ٞبی ٟٔبضت ٚ قٛز ٔی ا٘دبْ تكریم ضٚی ثط اغّت وبضآٔٛظی  ٔمغـ زا٘كدٛیبٖ ثطای ثبِیٙی ٞبی ٔٛظـآ

 ثٝ زاضٚیی اٌطچٝ زا٘ف وٝ اؾت ایٗ فبضٔبوِٛٛغی آٔٛظـ زض ضٚیىطز ایٗ ٘تیدٝ . ضا وؿت ٕ٘ی وٙٙس الظْ زضٔب٘ی

 زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز  پعقىی اِتحهیالٖ فبضك. اؾت ضقیف زاضٚٞب فّٕی تدٛیع ٞبی ٟٔبضت آیس، ٔی زؾت

 ضغٓ فّی وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ تحمیمبت. ٕ٘ی زٞٙس ثیٕبض ثٝ ضا ٟٔٓ اعالفبتٚ   وطزٜ ا٘تربة ضا ٘بٔٙبؾت زاضٚی

 .زوٗ ٕ٘ی پیكطفت ذیّی اِتحهیّی فبضك اظ ثقس زاضٚ ی تدٛیعٞب ٟٔبضت فٕٛٔی، تدطثٝ زض ذٛة زؾتبٚضزٞبی

 ٚ پطیكب٘ی ثیٕبضی، قسٖ عٛال٘ی یب تكسیس ،آٖ غیط ایٕٗ ٚ ٘بوبضآٔس زضٔبٖ ثٝ ٔٙدط تدٛیع ٘بٔٙبؾت زاضٚٞب

  . ٔی ٌطزز ثبالتط ٞبی ٞعیٙٝ ٚ ثیٕبض ثٝ آؾیت

 :ٔٙغمی زضٔبٖ ضٚ٘س

 :ٔطاحُ ظیط ضٚـ زضٔبٖ ٔٙغمی ثیٕبضاٖ ضا ثٝ تهٛیط ٔی وكس

 ّٝوٙیس تقطیف ضا ثیٕبض ٔكىُ: 1 ٔطح 

 ّٝثطؾیس؟ ثٝ چٝ ٘تیدٝ ای ٔی ذٛاٞیس زضٔبٖ ثب   .وٙیس ٔكرم ضا زضٔب٘ی ٞسف: 2 ٔطح 

 ّٝوٙیس ثطضؾی ضا ایٕٙی ٚ اثطثركی   .وٙیس ثطضؾی ضا ذٛز زضٔبٖ ثٛزٖ ٔٙبؾت: 3 ٔطح 

 ّٝوٙیس قطٚؿ ضا زضٔبٖ: 4 ٔطح 

 ّٝزٞیس اضائٝ ثٝ ثیٕبضاٖ ضا ٞكساضٞب ٚ ٞب زؾتٛضاِقُٕ اعالفبت،: 5 ٔطح 



 ّٝوٙیس وٙتطَ ضا (زضٔبٖ وطزٖ ٔتٛلف ٚ) ٘ؾبضت: قكٓ ٔطح 

 

 :ظیط ضا عی ٕ٘بییس ٔطاحُثطای ا٘تربة زاضٚی ٔٙبؾت 

 وٙیس تقطیف ضا تكریم 

 وٙیس ٔكرم ضا زضٔب٘ی ٞسف 

 وٙیس تٟیٝ زاضٚٞب ٔؤثط ٌطٟٚٞبی اظ فٟطؾتی 

 وٙیس ا٘تربة ضا ٔؤثط ٌطٜٚ یه ٔقیبضٞب ثطاؾبؼ 

 وٙیس ا٘تربة ٔٙبؾت زاضٚی یه 

 

 ٚ ثٛزٖ ٔٙبؾت ایٕٙی،، اثطثركی، ظیط فُٕ ٕ٘بییس یٔقیبضٞب اؾبؼ ثط ثبیس  زاضٚیی ٔٛثط ٌطٜٚثطای ا٘تربة 

   زضٔبٖ ٞعیٙٝ

 اثزتخطی

 . ٔی ثبقس ٞب ٘یعتبثیط ثٝ ٔٛلـ زاضٚ ،ٞسف. ٘یؿت فبضٔبوٛزیٙبٔیه ثطاؾبؼ تٟٙب وبضآیی

 ایوٌی

زض  . اؾتفبزٜ اظ آٟ٘ب ٔی ثبقس اظ ٔؿتمیٕی ٘تیدٝ آٟ٘ب اوثط وٝ ٞؿتٙس خب٘جی فٛاضو زاضای زاضٚیی ٌطٟٚٞبی ٕٞٝ

 .ٕٔىٙؿت ضخ زٞس قسیسی خب٘جی فٛاضو  ثطذی ٔٛاضز حتی زض زٚظٞبی ٔقِٕٛی ٘یع

 تَدى هٌاسة

 ایٗ ثب. وٙیس تٟیٝ ضافٟطؾتی اظ زاضٚٞبی ٔٛثط  زض ایٗ ٔٛاضز . ثطحؿت ٞط ثیٕبض ٔی تٛا٘س ٔتفبٚت ثبقس ٔقٕٛالً ایٗ

 حّٕٝ زچبض ثیٕبض ٚلتیثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ  .٘یع زض ٘ؾط زاقتٝ ثبقیس ضا فّٕی ٞبی خٙجٝ اظ ثطذی ثبیس قٕب حبَ،

 ضا زاضٚ ثبقس لبزض ثبیس ثیٕبض ثٙبثطایٗ ٘ساضز ٚخٛز زاضٚ تعضیك ثطای ٔحیظ زض وؿی ٔقٕٛالً قٛز، ٔی نسضی آ٘ػیٗ



 ؾطیـ تأثیط ٚ لبثُ ٔسیطیت ثبقس ثیٕبض تٛؾظٜ زاضٚ ثبیس عٛضی ثبقس ن زٚظٚ  فطْ ثٙبثطایٗ،. زوٗ تدٛیع تٟٙبیی ثٝ

. قسٜ ثبقس تضٕیٗ ٘یع آٖ

 درهاى هشیٌه

 زضٔبٖ ٕٞیكٝ ٞعیٙٝ .اؾت ا٘فطازی زاضٚیی ٔحهٛالت ثٝ ٔطثٛط ثیكتط ٚ اؾت ٔتفبٚت وكٛضٞب ثیٗ ٞب لیٕت

ایٗ ٔٛضٛؿ ٘یع حبئع  ٚ اؾت ٞٓ زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾقٝ ٚ یبفتٝ زض وكٛضٞبی تٛؾقٝ ٞٓ ،ٟٕٔی ٔقیبض

 زقٛاض اٚلبت ثقضی زض ٞعیٙٝ تقییٗ. یب ذیط؟ ،اؾت اؾت ثیٕٝ پٛقف زاضٚی ٔٛضز ٘ؾط تحت آیب إٞیت اؾت وٝ

 وُ ثٝ ٕٞیكٝ. اؾت زیٍطاٖ اظ تط ٌطاٖ لغقبً اظ زاضٚٞب ذبنی ٞبی ٌطٜٚ ،ثبقیس زاقتٝ ذبعط ثٝ ثبیس اؾت أب

.  ٚاحس زضٔبٖ ٞط ثطای ٞعیٙٝ خبی وٙیس ثٝ تٛخٝ زضٔبٖ ٞبی ٞعیٙٝ

 ایٕٙی، اثطثركی، اؾبؼ وطزٖ ثط ا٘تربة زضؾت أب .زاضز ٘یبظ ٕٔبضؾت ثٝ زاضٚیی ٞبی ٌطٜٚ ثیٗ ٟ٘بیی ا٘تربة

 .إٞیت ظیبزی زاضز زضٔبٖ ٞعیٙٝ ٚ ثٛزٖ ٔٙبؾت

 

 

  



 

 

: ٍیضگیهای ًسخه های تجَیشی

 

ٚ ٘بْ  ْ٘ب. قٛز شوط ثیٕبض ٘بْ ذب٘ٛازٌی ٚ ٘بْ تبضید، ثبیس .قٛز ٘ٛقتٝ خٛٞط ثب ٚ ذٛا٘ب نٛضت ثٝ ثبیس ٞب ٘ؿرٝ

اٌط أىبٖ . قٛز ثیبٖ ثبیس تطخیحبً ثیٕبض تِٛس تبضید ٚ ؾٗ. قٛز أضب خٛٞط ثب ٘ٛقتٝ قسٜ ٚ پعقه،ذب٘ٛازٌی 

ٕٞچٙیٗ ثیبٖ زٚظ ثط حؿت . لبثُ ثطضؾی ثبقس قسٜ تدٛیع زٚظ ثطای تب ضا ثٙٛیؿس وٛزن ٚظٖ  ثبیس پعقه ،زاضز

 . ٔیعاٖ ذغب ضا وبٞف ذٛاٞس زاز ( mg/kgفٙٛاٖ ٔثبَثٝ )ویٌّٛطْ 

 .قٛز ثیبٖ پعقه تٛؾظ ثبیس قطثت ٞب  ٚ ٞب لطل  ٞب، وپؿَٛ زض ٔٛخٛز وٕیت :قٛز تٛخٝ ثبیس ظیط ٔٛاضزثٝ 

. (ِیتط ٔیّی 5 زض ٌطْ ٔیّی 125ٔثالً)

 ٌطْ 1 ٔمبزیط .ٌطْ ٔیّی3.0 ٘ٝ ، ٌطْ ٔیّی 3ٔثبَ فٙٛاٖ ثٝ. اختٙبة ٌطزز ثبیس افكبض اظ ضطٚضی غیط اؾتفبزٜاظ 

 فٙٛاٖ ثٝ قٛز، ٘ٛقتٝ ٌطْ ٔیّیثط حؿت  ثبیس ٌطْ 1 اظ وٕتط ٔمبزیط قٛز ٘ٛقتٝ ثط حؿت ٌطْ  ثبیس ثیكتط یب

 فٙٛاٖ ثٝ قٛز، ٔیىطٌٚطْ ٘ٛقتٝثط حؿت  ثبیس ٌطْ ٔیّی 1 اظ وٕتط ٔمبزیط. ٌطْ 0.5٘ٝ ٌطْ، ٔیّی 500 ٔثبَ

 آٖ افكبض ٘مغٝ خّٛی نفط ثبیس اؾت اختٙبة غیطلبثُ افكبضوٝ  ظٔب٘ی. ٌطْ ٔیّی 0.1 ٘ٝ ٔیىطٌٚطْ، 100ٔثبَ

 .ِیتط ٔیّی 5. ٘ٝ ِیتط ٔیّی 0.5ٔثبَ، فٙٛاٖ قٛز ثٝ ٘ٛقتٝ

. زضآیٙس اذتهبض ثٝ ٘جبیس "ٚاحسٞب" ٔكبثٝ، عٛض ثٝ ثٝ اذتهبض ٘ٛقتٝ قٛ٘س  ٘جبیس "٘بٌ٘ٛطْ" ٚ ٔیىطٌٚطْ

. قٛزٖ اؾتفبزٜ ثٟتط اؾت ٔىقت، ٔتط ؾب٘تیزض ٘تیدٝ  ٚ ،ضایح اؾتؾبظی زاضٚ ٚ پعقىی زض "ِیتط ٔیّی" انغالح

زٚظ ثبیس ثط . ٕٞچٙیٗ حسالُ فٛانُ ٔهطف زاضٚ ثبیس ٔكرم قٛز. زٚظ ٚ زفقبت تدٛیع زاضٚ ثبیس ثیبٖ قٛز

ٔیّی ِیتط یب یه  5اظ انغالحبتی ٘ؾیط . ٔیّی ٌطْ ؾٝ ثبض زض ضٚظ  125حؿت ٔیعاٖ زٚظ فقبَ ثیبٖ ٌطزز ٘ؾیط 

 )ٔیّی ِیتط  5ٍٞٙبٔی وٝ زٚظٞبی تدٛیعی ٔضطثی اظ  . اِجتٝ ثدع ثطای ٔحهٛالت تطویجیثبیس پطٞیع قٛز  لطل



، ثب ؾطً٘ ٔمبزیط تدٛیعی ٔكرم قٛز اِجتٝ ثدع قطثتٟبیی وٝ ذٛز زاضای پیپت ٔی (ثطای قطثتٟب ٘یؿتٙس

 . ثبقٙس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اضکال دارٍیی تزخی 
 

 :قزصها

 

 قزصهای تلؼیذًی

 ٚ قسٜ تدعیٝ ٞب لطل ایٗ .، لطنٟبی ثّقیس٘ی ٞؿتٙسقٛ٘س ٔی ثّقیسٜ وبٔالً وٝ ٞب لطل ا٘ٛاؿ تطیٗ ضایح

 .وٙٙس ٔی آظاز ٌٛاضـ زؾتٍبٜ زض ضا ذٛز ٔحتٛیبت

 قزصهای جَضاى

 زض ٘تیدٝ ٚ قٛز فطاٞٓ تدٛیع اظ لجُ آة زض پطاوٙسٌی یب ا٘حالَ أىبٖ تب ا٘س قسٜ فطِٔٛٝعٛضی  ٞب لطل ایٗ 

 اؾیس یه ٚ وطثٙبت ثی یب ؾسیٓ وطثٙبت حبٚی ،ٔبزٜ ٔٛثط زاضٚ ثط فالٜٚ ٞب لطل ایٗ .ٖزقٛ ثّقیسٜ وبٔالً ٘جبیس

 آظاز وطثٗ اوؿیس زی زٞٙس، ٔی ٘كبٖ ٚاوٙف افعٚز٘ی ٔٛاز ایٗ آة، حضٛض زض .ٞؿتٙس تبضتبضیه اؾیس ٔب٘ٙس آِی

 ٔی خٛقبٖ ٞبی لطل. قٛز ٔی ضعٛثت ایدبز ثبفث ٚ وٙس ٔی فُٕ وٙٙسٜ تدعیٝ یه فٙٛاٖ ثٝ وٝ وٙٙس ٔی

 . ثبقٙس ٔٙبؾت ٔقسٜ، ثبالی اؾیسیتٝ ٚ زضز ٔب٘ٙس زاض٘س، فٛضی تؿىیٗ ثٝ ٘یبظ وٝ حبز قطایظ ثطای تٛا٘ٙس

 قزصهای جَیذًی

 ٘ؾط ٔٛضز ثبوبَ خصة یب/  ٚ ا٘حالَ ؾطیقتط ؾطفت وٝ ٌیط٘س ٔی لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٍٞٙبٔی خٛیس٘ی ٞبی لطل

 ٔی فطاٞٓ ضا ذفیف قیطیٙی وٝ اؾت قسٜ تكىیُ ؾبوبضیس پبیٝ زض پطاوٙسٜ زاضٚٞبی اظ خٛیس٘ی لطنٟبی. ثبقس

 لطل ثٝ قىّی خصاثیت ٚ چكبیی ثٟجٛز ٔٙؾٛض ثٝ ٞب ضً٘ ٚ ٞب وٙٙسٜ قیطیٗ ٞب، زٞٙسٜ عقٓ ٕٞچٙیٗ .وٙس

 حبٚی ٔقٕٛالً ٚ قٛ٘س ٔی تٟیٝ ؾبظی فكطزٜ ثب ٔقَٕٛ عٛض ثٝ خٛیس٘ی ٞبی لطل. قٛ٘س ٔی اضبفٝ خٛیس٘ی ٞبی

. ٞؿتٙس قیطیٗ ٚ ٔالیٓ ؾبوبضیسِ فٙٛاٖ ثٝ ؾٛضثیتَٛ یب ٔب٘یتَٛ



 قزصهای تاکال ٍ سیزستاًی

 ثب زٚظ وٓ زاضٚٞبی ثطای ٚ زض ٘تیدٝ قسٜ، وجسی ٔتبثِٛیؿٓ ؾجت ثبی پؽ زاضٚ خصة یظثبٖ ظیط یب ثبوبَ ٔؿیط

 ٔی ٕٔىٗ ضا زاضٚ ؾطیـ خصة ٕٞچٙیٗ ظثب٘ی ظیطٔهطف   .اؾت اضخح زاض٘س، ای ٌؿتطزٜ وجسی ٔتبثِٛیؿٓ وٝ

ٚ یب حٕالت ایؿىٕیه لّت  لّت ٔعٔٗ ٘بضؾبیی ثطای ٘یتطٌّٚیؿیطیٗ ٔب٘ٙس ٔٛاضزی زض اؾت ٕٔىٗ وٝ وٙس،

. ثبقس ٔٙبؾت

Lozenges 

 ثٝ) وٙٙسٜ ففٛ٘ی ضس حبٚی Lozenges اظ ثطذی. حُ ٔی قٛ٘س آٞؿتٍی وٝ ثٝ زفكطزٜ ای ٞؿتٗ ٞبی لطل

 اثطات ثطای ٘یعایٗ زاضٚٞب  .ٞؿتٙس زٞبٖ زض ٔٛضقی اثطات ثطای ثیٛتیه آ٘تی یب (ثٙعاِىٛ٘یْٛ ٔثبَ، فٙٛاٖ

 ٞب، زٞٙسٜ عقٓ افعٚزٖ ثب. ٞؿتٙس ٚیتبٔیٗ ٞبی ٔىُٕ حبٚی وٝ آٟ٘بیی ٔب٘ٙس قٛز، ٔی اؾتفبزٜ ؾیؿتٕیه

 . ؽبٞط ثٟتطی پیسا ٔی وٙٙس٘یع ٔغجٛؿ تط قسٜ ٚ  ٞب Lozenges ٞب، ضً٘ ٚ ٞب وٙٙسٜ قیطیٗ

 

 پَضص دارقزصهای 

 قٛ٘س ٔی زازٜ پٛقف ظیط زِیُ چٙس یب یه ثٝ ٞب لطل ثیكتط

 ضعٛثت یب  ٘ٛض ،(اوؿیػٖ) ٞٛا ثٝ حؿبؼ زاضٚٞبی تدعیٝ اظ خٌّٛیطی ثطای 

 ٝزض زاضٚ خعئی ا٘حالَ اثط زض اؾت ٕٔىٗ وٝ ذبل زاضٚٞبی اظ ثطذی ٘بذٛقبیٙس عقٓ ضؾب٘سٖ حسالُ ث 

 آیس ٚخٛز ثٝ خصة ٍٞٙبْ ثبوبَ ٔبیقبت

 زٞبٖ زض (ٚ ٍٕٞٗ لطل) نبف ؾغح احؿبؼ افعایف ثب ذٛقٕعٌی  ٚ ثّـ ثٟجٛز ثطای 

 ضً٘ یىٙٛاذت تٛظیـ ٚ نبف ؾغح ی،ثبفت  اؾتحىبْ ،خصاثیت افعایف ثطای 

 پطؾُٙ ثب ٔٛاخٟٝ ٔؿتمیٓ ظا پطٞیع ٘تیدٝ زض ٚ لطل  ٞؿتٝ زض لسضتٕٙس ثؿیبض تطویجبت لطاض زازٖ ثطای 

  ٞب لطل

 



 ،زاض ضٚوف ٔٛاز ا٘حالَ یب پبضٌی ثطای ٘یبظ ٔٛضز ظٔبٖ زِیُ ثٝ زاضٚ ضٞبؾبظی زض تبذیط ٞطٌٛ٘ٝ اظ خٌّٛیطی ثطای

 .ثطای ایٗ أط اؾتفبزٜ ٕ٘ی قٛز خٛقبٖ خٛیس٘ی، ،یظثبٖ ظیط ثبوبَ، ٞبی لطل اظ

 

 قزصهای پَضص دار اًتزیک

 PH ٔطثٛط ثٝ تغییطات اظ .یبثس ٔی افعایف ثعضي ضٚزٜ ثٝ تب ٔقسٜ اظ ثبظ ثٝ اؾیسی اظ تسضیح ثٝ GI ٔبیـPHٔیعاٖ 

 .وطز اؾتفبزٜ GI زؾتٍبٜ زض فیعیِٛٛغیىی ذبل ٔىبٖ یه زض زاضٚیی ضٞبؾبظی ثطای تٛاٖ ٔی زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ

 ٚ اؾت ٘بٔحَّٛ اؾیسی ٔقسٜ pH زض وٝ پٛقب٘یس پّیٕط ثب تٛاٖ ٔی ضا ذٛضاوی خبٔس زٚظ فطٟٔبی ذبل، عٛض ثٝ

 ٞب پٛقف ایٍٙٛ٘ٝ ٚ قٛ٘س ٔی قٙبذتٝ ضٚزٜ پّیٕطٞبی فٙٛاٖ ثٝ پّیٕطٞب چٙیٗ .اؾت ٔحَّٛ ضٚزٜ پبیٝ pH زض

 ضٚزٜ پّیٕطٞبی ثب وٝ ٞؿتٙس ٞبیی لطل ،آ٘تطیه ضٚوف زاضای ٞبی لطل .قٛ٘س ٔی ٘بٔیسٜ ای ضٚزٜ ضٚوكٟبی

 آثی ٔحیظ ٚ لطل ٞؿتٝ ثیٗ ؾسی تب زٞس ٔی اخبظٜ پّیٕطٞب ایٗ ثب لطل وبُٔ پٛقف .ا٘س قسٜ پٛقیسٜ ای

ثٝ  ثبال pH ثب أب ،ثٕب٘س ٘بٔحَّٛ ٔقسٜ پبییٗ pH ٔحیظ زض قسٜ پٛقیسٜ لطل ثٙبثطایٗ، ٚ قٛز ایدبز اعطاف

 ثطذی تٛؾظ ٔقسٜ ٔربط ؾٛظـ ضؾب٘سٖ حسالُ ثٝ ثطای ضٚزٜ ضٚوف. قٛز حُ وٛچه ضٚزٜ اظ فجٛض زض آؾب٘ی

 ثٝ .قٛز ٔی اؾتفبزٜ ٘یع ٔقسٜ اؾیسی ٔحیظ زض تدعیٝ ثطاثط زض حؿبؼ زاضٚٞبی اظ ٔحبفؾت یب ٚ ذبل زاضٚٞبی

ای  ضٚزٜ ٔساْٚ ضٞف ٞبی لطل فٙٛاٖ ثٝ اٌط وٙس ٔی تِٛیس وٕتطی ٔقسٜ ذٛ٘طیعی آؾپطیٗ ٔثبَ، فٙٛاٖ

. قٛز فطِٔٛٝ پٛقف زاض

 

 قزصهای سزیغ رهص

 تٛا٘ٙس ٔی آٟ٘ب یقٙی ٞؿتٙس، (IR) فٛضی قسٜ آظاز ٞبی لطل (قس پطزاذتٝ آٖ ثٝ اثتسا زض وٝ) ٞب لطل ثیكتط

 ٔكرم ؾطفت ثب زاضٚ .زٞٙس لطاض ا٘حالَ ٔحَّٛ زؾتطؼ زض ضا زاضٚٞب تٕبْ آثی، ٔحیظ ثب تٕبؼ اظ پؽ ثالفبنّٝ

 حُ (شضات ا٘ساظٜ ٚ حالِیت ٔب٘ٙس) زاضٚ فیعیىٛقیٕیبیی ذهٛنیبت ٚ (pH ٔب٘ٙس) ا٘حالَ ٔحیظ تطویت ثب قسٜ

. قٛز ٔی

 

 



 :(CR)قزصهای کٌتزل رهص

ضٞف  ثب ٞبی لطل یب (CR) وٙتطَ ضٞف ٞبی لطل ٔب٘ٙس ذبنی ٞبی فطْ ،ؾطیـ ضٞف ٞبی لطل ذالف ثط

، ثىبض ٌطفتٝ ٖزقٛ ٔی حُ آثی ٔحیظ زض یی وٝزاضٚ ٔیعاٖ افعایف یب وٙتطَ ثطای ٔی تٛا٘ٙس  (XR) ٔست عٛال٘ی

 زیٍط، ؾٛی اظ .زٞٙس ٔی وبٞف قسٜ وٙتطَ قىُ ثٝ ضا زاضٚآظاز قسٖ  ٔیعاٖ CR ٞبی لطل ثٙبثطایٗ،. قٛ٘س

 اؾت ٕٔىٗ أب وٙٙس ٔی عٛال٘ی ضا زاضٚ ضٞبؾبظی ظٔبٖ ٔست ،زاضٚ آظاز قسٖ ٔیعاٖ وطزٖ وٙس ثب XR ٞبی لطل

 ضا ثیٕبض وٕپّیب٘ؽ زٞٙس، وبٞف ضا ٔهطفی زظ ٔیعاٖ تٛا٘ٙس ٔی CR ٞبی لطل. ثٝ قىُ وٙتطَ قسٜ ٘جبقس

 . زٞٙس وبٞف ضا ذبل زاضٚٞبی خب٘جی فٛاضو ٚ زٞٙس افعایف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :کپسَلها

 ٔحهٛض پٛؾتٝ یه زض ٔبیـ یب خبٔس ٘یٕٝ پٛزض، نٛضت ثٝ زاضٚ فطَٔٛ آٖ زض وٝ ٞؿتٙس زاضٚیی اقىبَ وپؿِٟٛب

 ٞیسضٚوؿی ٔب٘ٙس زیٍطی پّیٕطٞبی اظ تٛا٘س ٔی أب اؾت، قسٜ ؾبذتٝ غالتیٗ اظ فٕٛٔبً پٛؾتٝ ایٗ. قٛز ٔی

 تطویت ثٝ ثؿتٝ .قٛز تٟیٝ ٘كبؾتٝ یب زضیبیی خّجه ، (PVA) اِىُ ٚیٙیُ پّی ،(HPMC) ؾِّٛع ٔتیُ پطٚپیُ

 ٕٞچٙیٗ) غالتیٗ٘طْ  ٞبی وپؿَٛ .ثبقٙس غالتیٗ ٘طْ یب ؾرت ٞبی وپؿَٛ تٛا٘ٙس ٔی ٞب وپؿَٛ غالتیٗ، پٛؾتٝ

 وپؿَٛ ثٝ ٘ؿجت پالؾتیىی ٚ پصیط ا٘قغبف ٘ؿجتبً غالتیٗ فیّٓ یه اظ (قٛ٘س ٔی قٙبذتٝ وٙٙسٜ ٘طْ فٙٛاٖ ثٝ

 یب پٛزض ثطای ٔقَٕٛ عٛض ثٝ HPMC ٞبی وپؿَٛ یب غالتیٗ ؾرت وپؿَٛ .ا٘س قسٜ ؾبذتٝ غالتیٗؾرت  ٞبی

 یب خبٔس ٘یٕٝ ٞبی وطزٖ پط ثطای غالتیٗ ٘طْ ٞبی وپؿَٛ وٝ حبِی زض ٌیط٘س، ٔی لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز خبٔس ٔٛاز

. اؾت قسٜ اؾتفبزٜ خبٔس ٘یٕٝ یب ٔبیـ وطزٖ پط ثطای ٘یع ؾرت ٞبی وپؿَٛ اظ اذیطاً،. قٛ٘س ٔی اؾتفبزٜ ٔبیـ

 ضوتْٛزض  زازٖ لطاض ثطای غالتیٗ ٘طْ ٞبی وپؿَٛ اظ ثطذی. ثطای ثّـ ٔی ثبقٙس ؾرت ٚ ٘طْ ٞبی وپؿَٛ فٕسٜ

 ثٝ (GI) ٌٛاضـ زؾتٍبٜ ٔبیقبت ثب تٕبؼ زض وپؿَٛ پٛؾتٝ .ا٘س قسٜ ٌطفتٝ ٘ؾط زض قیبف فٙٛاٖ ثٝ ٚاغٖ یب

 ٔقٕٛالً وپؿِٟٛب اظ زاضٚ زؾتطؼ لبثُ ظیؿتی فطاٞٓ. قٛز ٔی آظاز وپؿَٛ ٔحتٛای ثٙبثطایٗ قٛز، ٔی حُ ؾطفت

 زضٖٚ) زاضٚیی شضات یب وپؿَٛ پٛؾتٝ پٛقف. اؾت (IR) فٛضی ؾطیـ ا٘تكبض ثب لطنٟبی ٔكبثٝ ٚ اؾت ظیبز

 تأثیط ظیؿتی فطإٞی ثط ٚ وطزٜ تط عٛال٘ی ضا زاضٚ ا٘تكبض تٛا٘س ٔی (SR) پبیساض ا٘تكبض ثب پّیٕطٞبی ثب (وپؿَٛ

 . ثٍصاضز

 

   :در هقاتل قزصها سخت صالتیيفَایذ ٍ هضزات کپسَلهای 

ثىبض ٌطفتٝ   ظا چبِف ٚ فطز ثٝ ٔٙحهط زاضٚیی ٞبی ِٔٛىَٛ فطٔٛالؾیٖٛ ثطای اغّت غالتیٗ ؾرت ٞبی وپؿَٛ

زض  ٔقٕٛالًتِٛیسـ  اؾت، ٔبیـ اتبق زٔبیزض  وٝ وٓ شٚة ٘مغٝ ثب زاضٚیی وب٘سیس یه ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ. ٔی قٛ٘س

 وپؿَٛ یه زض تٛاٖ ٔی ضا تطویجی چٙیٗ. ثبقس ٘یبظ ظیبز زٚظ ثٝ اٌط ذهٛل ثٝ ٘رٛاٞس ثٛز  ٔٙبؾت لطل لبِت 

 ٔی (ٔیىطٌٚطْ زض) پبییٗ ثؿیبض زٚظ ثب زاضٚٞبی ایٗ، ثط فالٜٚ. وطز ٔحهٛض خبٔس ٘یٕٝ یب ٔبیـ اظ پط غالتیٗ ؾرت

 تٛا٘س ٔی زاضٚٞب ایٗ تٛظیـ .ثبقٙس ٕٞطاٜ  ٔحتٛا تٛظیـ یىٙٛاذت چبِفثب  لطل، یه فٙٛاٖ ثٝ تٟیٝ ٍٞٙبْ تٛا٘ٙس

ؾرت  وپؿَٛ یه زض خبٔس ٘یٕٝ یب ٔبیـ ؼنٔبتطی زض ٔحَّٛ فٙٛاٖ ثٝ ٚلتی ثبقس ثٟتط تٛخٟی لبثُ عٛض ثٝ

 آٟ٘ب. زاض٘س ٘یبظ وٕتطی فطٔٛالؾیٖٛ اخعای ثٝ ٔقٕٛالً غالتیٗ ؾرت وپؿِٟٛبی .ٖزقٛ ٔی ٔحهٛض غالتیٗ



 وٛچه ٞبی لطل ٚ  ٌطاَ٘ٛ پٛزض، خّٕٝ اظ ٔتٙٛؿ ؾیؿتٓ چٙس یب یه تٛؾظقسٖ  پط أىبٖ تٛا٘ٙس ٔی ٕٞچٙیٗ

 ٞبی وپؿَٛ ایٗ، ثط فالٜٚ .ثبقٙس زاقتٝ ثٙسی فطَٔٛ زض ثیكتطی پصیطی ا٘قغبف لبثّیت ضا زض اذتیبض لطاض زازٜ ٚ

 ثٝ غالتیٗ ؾرت ٞبی وپؿَٛ ٔضطات .وطز اؾتفبزٜ ثبِیٙی ٔغبِقبت زض ؾبظیوٛض ثطای تٛاٖ ٔی ضا غالتیٗؾرت 

 ٚ ثطٔیسٞب یسیسٞب، ٔب٘ٙس ٔحَّٛ ثؿیبض ٕ٘ىٟبی ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ. ٔی ثبقس غالتیٗ اظ ٘بقی  ظیبز ضعٛثت زِیُ

 اظ ضا ضعٛثت تٛا٘س ٔی ٔبزٜ ایٗ ظیطا قٛ٘س ٕ٘ی فطِٔٛٝ غالتیٗؾرت  وپؿِٟٛبی زض ٔقٕٛالً زاضٚٞب اظ وّطیسٞب

ٞبی ذكه  ثٙسی ثؿتٝ زض وٓ ضعٛثت قطایظ زض ؾبظی شذیطٜ .قٛز ٔی قىٙٙسٜ پٛؾتٝ ثٙبثطایٗ ثىكس، پٛؾتٝ

 لؿٕت زض) وٓ ثؿیبض ٞبی غّؾت حضٛض زض غالتیٗ ایٗ، ثط فالٜٚ. قٛز پٛؾتٝ قسٖ قىٙٙسٜ ثبفث تٛا٘س ٔی ٘یع

ٔی   (PEG) ٌّیىَٛ اتیّٗ پّی ٔب٘ٙس تطویجبتی ثطذی ثب  ٔتمبعـ اتهبَ ٔؿتقس فطٔبِسئیس، (زأٙٝ ٔیّیٖٛ ٞط زض

    .ثبقس زاقتٝ ٚخٛز زاضٚیی ثبقس وٝ ٕٔىٙؿت زض ثطذی تطویجبت

 

  :هقایسه تا کپسَلهای ًزم صالتیي

 ٚ وٙٙسٜ ذؿتٝ ،تط تمبضب وٓ غالتیٗ، ؾرت ٞبی وپؿَٛ تِٛیس فطایٙس غالتیٗ،٘طْ  ٞبی وپؿَٛ ثب ٔمبیؿٝ زض

 ٞبی (٘ٛاضٞب) ضٚثبٖ تكىیُ ثٝ ٘یبظ غالتیٗ ٘طْ وپؿَٛ ؾبذت وٝ اؾت زِیُ ایٗ ثٝ أط ایٗ .اؾت تط پطٞعیٙٝ

 پیف اظ وپؿَٛ ٞبی پٛؾتٝ اظ غالتیٗ ؾرت ٞبی وپؿَٛ وٝ حبِی زض زاضز، قسٖ وپؿِٛٝ فطآیٙس عی زض غالتیٗ

 ثٝ ٘یبظی ،زاضٚ فطٔٛالؾیٖٛ وطزٖ وپؿِٛٝ اظ پؽ غالتیٗ ؾرت وپؿَٛ تِٛیس .وٙٙس ٔی اؾتفبزٜ قسٜ تِٛیس

 . ٘ساضز ظزایی ضعٛثت یب ٔطالجت ٔطحّٝ

 

 

 :آٔسٜ اؾت 2ٚ 1ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اظ وپؿِٟٛبی ؾرت ٚ ٘طْ غالتیٗ زض خساَٚ 

 

 

 



 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اظ وپؿِٟٛبی ؾرت غالتیٗ-1خسَٚ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اظ وپؿِٟٛبی ٘طْ غالتیٗ -2خسَٚ 

 

 

 

 

 

 



 سَسپاًسیَى

 

 خبٔس شضات پطاوٙسٌی زاضٚیی ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ. اؾت ٌبظ یب ٔبیـ یه زض خبٔس پطاوٙسٌی ٚ تقّیكؾٛؾپب٘ؿیٖٛ، 

 فطْ ایٗ .٘یؿت حُ لبثُ ضاحتی ثٝ زاضٚ آٖ زض وٝ اؾت (آثی ٔقٕٛالً) ٔبیـ ٔحیظ یه زض (زاضٚ یه ٔقٕٛالً)

 زض پطاوٙسٜ شضات ا٘ساظٜ. قٛز ٔی اؾتفبزٜ ٘بٔحَّٛ زاضٚٞبی ثطای ٔبیـ زٚظ اقىبَ تٟیٝ ثطای زاضٚیی ٔقٕٛال

 .اؾت ٔیىطٚٔتط 50 تب 1 ثیٗ ذٛضاوی زاضٚیی ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘بی ثیكتط

 اًَاع سَسپاًسیًَها

 

 سَسپاًسیًَهای خَراکی

 خبٔس شضات آٖ زض وٝ ی ٞؿتٙسٔبیـ ٔحهٛالت ٔقٕٛالً ذٛضاوی ٔهطف ثطای قسٜ ٌطفتٝ ٘ؾط زض ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘بی

  ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ .قٛ٘س ٔی پطاوٙسٜ چؿجٙبن ٔقٕٛالً ٚ ضٍ٘ی ٌبٜ زاض، عقٓ قیطیٗ، حبُٔ یه زض فقبَ زاضٚی

 5 ٞط زض (API) پطاوٙسٜ فقبَ زاضٚیی ٔبزٜ ٌطْ ٔیّی 500-125 حبٚی ؾیّیٗ آٔٛوؿی ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ ذٛضاوی

ٔبزٜ فقبَ زاضٚیی  غّؾت قٛز، اؾتفبزٜ ٔی اعفبَ لغطٜ فٙٛاٖ ثٝؾٛؾپب٘ؿیٖٛ  وٝ ٍٞٙبٔی. ٔی ثبقس ِیتط ٔیّی

 ٞبی ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ ٚ اؾیسٞب آ٘تی .٘یبظ ثبقس اعفبَ زٚظٞبی تدٛیع اظ وٕتطی حدٓثٝ  تب یبثس ٔی افعایف ٔقّك

 .ٞؿتٙس پطاوٙسٜ خبٔس ٔٛاز اظ ثبالیی غّؾت حبٚی وّی عٛض ثٝ اوتیٛ ضازیٛ

 

 سَسپاًسیًَهای هَضؼی



 ثطای ایٟٙب. ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیط٘س (ٔٛضقی) ذبضخی ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘بیی ٞؿتٙس وٝ ثٝ نٛضت ،ٞب ِٛؾیٖٛ

 اؾت الظْ ٔٛضقی ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ ٞبی فطٔٛالؾیٖٛ ثٝ .ا٘س قسٜ عطاحی ٔحبفؾتی ٚ آضایكی ،پٛؾت زضٔب٘ی اٞساف

 . ٘كٛز  پٛؾت ٚ احؿبؼ ٘بضاحتی زض   ٘دط ثٝ ظذٓتب ْ قٛز ذبنی تٛخٝ

 سَسپاًسیًَهای تشریقی

 ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘بی اغّت .ٌصاضز ٔی تأثیط تعضیك ؾِٟٛت ثط ظیطا ٞؿتٙس ٟٔٓ فٛأُ اظ شضات ا٘ساظٜ ٚ ٚیؿىٛظیتٝ

 G ؾیّیٗ پٙی پطٚوبئیٗ ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ. ا٘س قسٜ عطاحی خّسی ظیط یب فضال٘ی تدٛیع ثطای تعضیمی

 . اؾت تعضیمی ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘بی ثطای ٟٕٔی ٔٛضٛؿ ،ثٛزٖ  اؾتطیُ .اؾت قسٜ ٌطفتٝ ٘ؾط زض فضال٘ی تدٛیع ثطای

 سَسپاًسیًَهای گَضی

 آ٘تی ٌٛقی ٞبی ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ اغّت. ٘سا قسٜ ٌطفتٝ ٘ؾط زض ٌٛـ تدٛیع زض حفطٜ ثطای اقىبَ زاضٚیی ایٗ

 ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ .ٞؿتٙس زضز ٚ اِتٟبة ٌٛـ، ففٛ٘ت زضٔبٖ ثطای ٞب ٔؿىٗ یب وٛضتیىٛاؾتطٚئیسٞب ٞب، ثیٛتیه

 ٚ ثیٛتیىی آ٘تی اثط ثطای ٞیسضٚوٛضتیعٖٚ ٚ ٚٔبیؿیٖٗئ ٔىؿیٗ، پّی حبٚی وٛضتیعپٛضیٗؾٛؾپب٘ؿیٖٛ ٌٛقی 

 یٔربط ؾغح ثب چطا وٝ قٛ٘س ٔی فطِٔٛٝ اؾتطیُ ثٝ نٛضت ٔقٕٛالً ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘بی ٌٛقی. اؾت اِتٟبثی ضس

 . پیسا ٔی وٙٙس تٕبؼ

 سَسپاًسیًَهای رکتال

 ثعضي ضٚزٜ ٔٛضقی اذتالالت ٔسیطیت زضٔب٘ی ثطای ضوتبَ حفطٜ عطیك اظؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘ب  ٔٛضقی تدٛیع اظ 

 یه فٙٛاٖ ثٝ (ASA-5) اؾیس ؾبِیؿیّیه اؾتیُ-5 اظ ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ ضوتبَ ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ. قٛز ٔی اؾتفبزٜ

 ثطای ویفیت ٔالحؾبت ٚ فٛضٔٛالؾیٖٛ. قٛز ٔی اؾتفبزٜ اِٚؿطاتیٛ وِٛیت ثطای اِتٟبثی ضس زضٔبٖ

 . ٔی ثبقس یزٞبٖاقىبَ   قجیٝ ضوتْٛ ٞبی ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘بی

 

 آئزٍسلها

 اظ. ٖزقٛ ٔی اؾتفبزٜ ضیٝ ثٝ زاضٚ ٚ آظاز قسٖ اؾتٙكبق ثطای وٝ ٞؿتٙس ٞٛا زض زاضٚیی ٔحَّٛ یب ٔقّك شضات

 . قٛز ٔی اؾتفبزٜ ٞٛا زض ٔقّك شضات ثطای حبُٔ فٙٛاٖ ثٝ اغّت فطاض (ٔٛاز ) ٞبی پیكطا٘ٝ



 لیپَسٍهها

 ٔی اؾتفبزٜ زاضٚٞب قسٜ وٙتطَ ٚ ٞسفٕٙس تحٛیُ ثطای ٘ب٘ٛوپؿِٟٛب یب ٔیىطٚوپؿِٟٛب، ، ِیپٛظٟٚٔب اظ ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ

 . قٛ٘س ٔی ٌطفتٝ ٘ؾط زض تعضیمی تدٛیع ثطای ٔقٕٛالً ایٟٙب. قٛز

 ٍاکسٌها

 ثٝ. قٛ٘س ٔی تٟیٝ ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ نٛضت ثٝ اغّت ٚ قٛ٘س ٔی اؾتفبزٜ ثسٖ ایٕٙی ؾیؿتٓ تحطیه ثطای ٞب ٚاوؿٗ

 .ٞؿتٙس ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ وعاظ ٚاوؿٗ ٚ ٚثب ٚاوؿٗ ٔثبَ، فٙٛاٖ

 پَدر تزای سَسپاًسیًَها

پٛزض ثطای )ایٗ اقىبَ زاضٚیی  ٔحجٛثیت ثبفث پٛزضٞب عٛال٘ی ٘ؿجتبً ٔب٘سٌبضی ٚ ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘ب شاتی ثجبت فسْ

 آثی ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ ثطای ٘یبظ ٔٛضز ٔٛازٚ  پٛزض ٔرّٛط نٛضت ثٝزاضٚیی  ٞبی فطْ ایٗ.  قسٜ اؾت (ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ

زاضٚؾبظ ٔقٕٛال لجُ اظ  .قٛ٘س ٔی فطضٝ ثبظاض ثٝ چٙستبیی ٞبی ثغطی یب ٚاحس زٚظ ٞبی ثؿتٝ زض ٚ قسٜ تِٛیس

 ،ٔحسٚز ٍٟ٘ساضی ٔست ثبظؾبظی قسٜ زاضای ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘بی. آٖ ضا ثبظؾبظی ٔی وٙس ،تحٛیُ ایٗ زاضٚٞب ثٝ ثیٕبض

 . ٞؿتٙس یرچبَ زض( ضٚظ 14 ٔب٘ٙس)

 

 

 

 



 دارٍهای تشریقی
 ٕ٘ی زضٌیط ضا (GI) ٌٛاضـ زؾتٍبٜٔؿیط ، تدٛیع ثطایزاضٚیی ٞؿتٙس وٝ  ٞبی فطْ ،تعضیمی زاضٚیی ٔحهٛالت

 ؾٛظٖ ٚ ؾطً٘ اظ اؾتفبزٜ ٘یبظ ثٝ تعضیك ثطای وٝی ٞؿتٙس اقىبَ تعضیمی زاضٚیی ٔحهٛالت اظ ثؿیبضی. ٖزوٗ

 . زاض٘س

 :قٛ٘س ٔی زازٜ تطخیح ظیطزالیُ  ثٝ تعضیمی ٞبی فطْ

 ذٛضاوی ٔٛضز ٘ؾط ٚخٛز زاضز زاضٚی خصة زض ظیبز تٙٛؿ یب/  ٚ پبییٗ ذٛضاوی ظیؿتی فطإٞی 

 ٘بپبیساض ثؿیبض زاضٚٞبی پطٚتئیٙی زاضٚٞبی   ثیكتط ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ. ٌٛاضـ زؾتٍبٜ زض زاضٚ ٘بپبیساضی 

 .ٞؿتٙس

 اؾت ٘یبظ ٔٛضز زاضٚ آغبظ ؾطیـ تبثیط 

 اٚضغا٘ؽ اتبق زاضٚٞبی اوثط ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ ثطای. اؾت ٟٔٓ زاضٚ تدٛیع ثالفبنّٝ وطزٖ ٔتٛلف تٛا٘بیی ٚ 

 .ٞؿتٙسثیٟٛقی اظ ایٗ زؾتٝ 

 ٘یبظ ٔٛضز ،(ٚالقی ظٔبٖ زض ثیٕبض فیعیِٛٛغیىی پبؾد ثسٖٚ یب ثب) زاضٚ زٚظ تٙؾیٓ زض ثبالیی پصیطی ا٘قغبف 

 . ثبضٚضی زاضٚٞبی ٚ ؾطعبٖ ضس زاضٚٞبی ٞب، ٔؿىٗ ٔب٘ٙس اٚضغا٘ؽ ثطذی زاضٚٞبی ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ اؾت

 

 ،یپپتیس ٚ یپطٚتئیٗ زاضٚٞبی اوثط قبُٔ ایٟٙب. ٞؿتٙس زؾتطؼ زض تعضیمی زٚظ نٛضت ثٝ فمظ زاضٚٞب اظ ثؿیبضی

. ٔی ثبقٙس ؾطعبٖ ضس تطویجبت اظ ثؿیبضی ٚ ٌّٛوبٌٖٛ پطٚتبٔیٗ، ِیسٚوبئیٗ، ٞپبضیٗ، ٞب، ثیٛتیه آ٘تی اظ ثطذی

 زض ٔتفبٚت ثبِیٙیٔهبضف  ثطای ذٛضاویثٝ قىُ  ٞٓ ٚ تعضیمی ٞٓ ثٝ قىُ ذبل زاضٚٞبی ثطذی زیٍط عطف اظ

 ثٝ اؾت ٕٔىٗذٛز زضٔب٘ی  ثطای ٞیؿتبٔیٗ آ٘تی زاضٚٞبی ٚ زضز ضس زاضٚٞبی ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ. ٞؿتٙس زؾتطؼ

 یب اٚضغا٘ؽ زض اؾتفبزٜ ثطایی تعضیك نٛضت ثٝ زاضٚٞب ایٗ وٝ حبِی زض ثبقٙس، زؾتطؼ زض ذٛضاوی لطل نٛضت

 زاضٚٞبی ٔكبثٝ، عٛض ثٝ. اثط زاضٚ ٔی ثبقس ؾطیـ قطٚؿ وٝ زض آٟ٘ب ٘یبظ ثٝ زاض٘س ٚخٛز ٘یع ثیٕبضؾتب٘ی أبوٗ 

 ٕٞچٙیٗ ثبضزاضی اظ پیكٍیطی زض اؾتفبزٜ ثطای لطل فالٜٚ ثط  ٞب غؾتیٗپط ضس ٚ ٞب پطٚغؾتیٗ ٔب٘ٙس ٞٛضٔٛ٘ی

  .ٞؿتٙس زؾتطؼ زض ٘یع ثبضٚضی زضٔبٖ زض اؾتفبزٜ ثطای تعضیمی ٞبی فطْ فٙٛاٖ ثٝ

 



 

 رٍش های تشریقی تجَیش دارٍ

 پٛؾتی زاذُ) پٛؾت زاذُ ثٝ ،(فضال٘ی) فضّٝ ثٝ ،(IV ٚضیسی، زاذُ) ٚضیس زاذُ تدٛیع ثطای ،ٞب تعضیك ثیكتط

، ID) پٛؾت ظیط یب (خّسی، ظیط SC) یب ا٘ساْ ٞط زض تمطیجبً اؾت ٕٔىٗ زاضٚٞب ٚخٛز، ایٗ ثب .اؾت قسٜ عطاحی 

 ٔبیـ ،(٘ربفی زاذُ) فمطات ؾتٖٛ ،یٔفهُ ٔبیـ زاذُ ،(ٔفهّی زاذُ) ٔفبنُ خّٕٝ اظ ثسٖ، اظ ای ٘بحیٝ

 .تدٛیع قٛ٘س.... ، زاذُ لّجی ٚ (قطیب٘ی زاذُ) ٞب قطیبٖ ٘ربفی،

 رٍش داخل ٍریذی

ؾطفت  ٔٙدط ثٝ ٘تیدٝ زض ٚ وٙس ٔی فطاٞٓ ضا ؾیؿتٕیه ٌطزـ ثٝ زاضٚ فٛضی زؾتطؾیزاذُ ٚضیسی  تدٛیع

 ثِٛٛؼ .ثبقس ا٘فٛظیٖٛ یب ثِٛٛؼ ثٝ قىُ تٛا٘س ٔی IV تعضیك زاضٚ، ٔهطف ٔیعاٖ ثٝ ثؿتٝ. قٛز ٔی زاضٚٞب فُٕ

 اؾتفبزٜ وٛچه ٘ؿجتبً حدٓ یه تدٛیع ثطای ثِٛٛؼ .اؾت ٚضیس ثٝ وٛتبٞی ظٔبٖ ٔست زض زاضٚ تعضیك ٔقٙبی ثٝ

 1000-100) ثیكتط حدٓ تعضیك ثٝ ا٘فٛظیٖٛ  .قٛز ٔی ٘ٛقتٝ IV  push (IVP) نٛضت ثٝ اغّت ٚ قٛز ٔی

 تعضیك اظ ثبثت ؾطفت ثب زاضٚ اظ ظیبزی حدٓ تعضیك ثطای. زاضز اقبضٜ تط عٛال٘ی ظٔبٖ ٔست ثطای زاضٚ (ِیتط ٔیّی

 تدٛیع ثطای (intermittent infusion)ٔتٙبٚة ا٘فٛظیٖٛ  .(continuous infusion. ) قٛز ٔی اؾتفبزٜ ٔساْٚ

 اظ تٛا٘س ٔی IV تعضیك. قٛز ٔی اؾتفبزٜ ٔكرم فٛانُ زض ٔكرهی ظٔبٖ ٔست زض زاضٚ اظ وٕی ٘ؿجتبً حدٓ

 . ٔحیغی یب ٔطوعی نٛضت ٔی ٌیطز وبتتط یب ؾبفس  زض ٔقَٕٛ عٛض ثٝ .قٛز ا٘دبْ ٔحیغی ٞبی ضي عطیك

 

 رٍش داخل ػضالًی

اٌطچٝ ؾطفت تبثیط ضا ٘ؿجت ثٝ تدٛیع زاذُ  ،ظیط پٛؾتی الیٝ ظیط زض فضال٘ی فیجطٞبی ثٝ زاضٚٞب IM تعضیك

ثٝ نٛضت ٞب  ٔحَّٛ .ٚضیسی ایدبز ٔی وٙس تدٛیع اظ یٔب٘سٌبضتط تبثیطات وّی عٛض ثٝ أبٚضیسی وبٞف ٔی زٞس 

 ٞبی ٔحَّٛ زض ٔٛخٛز زاضٚٞبی. قٛ٘س تدٛیع فضال٘ی نٛضت ثٝ اؾت ٕٔىٗ ضٚغٙی یب آثی ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ ٞبی

 یه. قٛ٘س ٔی خصة ضٚغٙی ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘ب یب ٔحهٛالت زض ٔٛخٛز زاضٚیی ٚازْ ثٝ ٘ؿجت ثیكتطی ؾطفت ثب آثی

 اظ ِیتط ٔیّی 2 حساوثط. نٛضت ٔی ٌیطز ثبؾٗ یب ضاٖ ثبظٚ، ٔب٘ٙس فضال٘ی تٛزٜ فٕك زض تعضیك فضال٘ی ٔقٕٛال

 ٔرتّفی فطٟٔبی .قٛز تعضیك ثبؾٗ ٞط زاذّی ٌّٛتئبَ فضّٝ زض ِیتط ٔیّی 5 ٚ فٛلب٘ی ثبظٚی ثٝ اؾت ٕٔىٗ زاضٚ



 ،(w / o یب o / w) أِٛؿیٖٛ ، (ٔحٛض ضٚغٗ یب آثی) ٔحِّٟٛبی قبُٔ ،ٔی قٛز تدٛیع ٔؿیط ایٗ عطیك اظ زٚظ اظ

 ٔٙدط وٝ زاضٚ آضاْ خصة .ثبظ ؾبظی قسٜ پٛزضٞبی ٚ وّٛئیسی ؾٛؾپب٘ؿیٟٛ٘بی ،(پبیٝ ضٚغٗ یب آثی) ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ

 ٞؿتٙس، ای شضٜ یب ضٚغٙی وٝ ٞبیی فطٔٛالؾیٖٛ یب ٘بٔحَّٛ ثؿیبض زاضٚٞبی ثب قٛز ٔی (SR)  پبیساض اثط یه ثٝ

 لبثُ ِعْٚ نٛضت زض قسٜ تدٛیع زاضٚی یقٙی ، اؾت ثطٌكت غیطلبثُ ٚ زضز٘بن اغّت IM تعضیك .قٛز ٔی حبنُ

 .٘یؿت ثطزاقت

 تشریق سیز پَستی

 زض SC تعضیك. قٛز ٔی اؾتفبزٜ (وٕتط یب ِیتط ٔیّی 1 ٔقٕٛالً) وٓ، حدٓ ثب تعضیك ثطای ( SC )ضٚـ ظیط خّسی 

 ٔی خصة آضأی ثٝ ٔؿیط ایٗ تٛؾظ قسٜ تدٛیع زاضٚٞبی. قٛز ٔی ا٘دبْ ٔبٞیچٝ ٚ زضْ ثیٗ پٛؾت، ؾغح ظیط

 وٝ زاضٚٞبیی .زاض٘س IM یب IV ضٚقٟبی تٛؾظ قسٜ تدٛیع زاضٚٞبی ثٝ ٘ؿجت وٙستطی قطٚؿ ٘تیدٝ زض ٚ قٛ٘س

 .ٞؿتٙس ٞب ٚاوؿٗ ٚ اؾىٛپٛالٔیٗ ٞپبضیٗ، ا٘ؿِٛیٗ، ٘فطیٗ، اپی قبُٔ ،قٛ٘س ٔی تدٛیع ٔؿیط ایٗ تٛؾظ غبِجبً

 ثٝ. ؾجت ٔی ٌطزز ٞؿتٙس، اؾتفبزٜ لبثُ ٔؿیط ایٗ ثب وٝ زاضٚٞبیی ایثط ضا ٞبیی ٔحسٚزیت وٛچه تعضیك حدٓ

 ٞبی پطٚتئیٗ اوثط ٔب٘ٙس ،ٔی قٛ٘س چؿجٙبن ثؿیبض ثبال ٞبی غّؾت زض وٝ ثبال زٚظ ثب زاضٚٞبی ٔثبَ، فٙٛاٖ

  .اؾت زقٛاض خّسی ظیط تعضیمی زٚظ ٞبی فطْ فٙٛاٖ ثٝ آٖ تٟیٝ ٔقٕٛالً ٌّٛثٛالض،

 رٍضهای دیگز

 ثطای ٔثبَ. اؾت قسٜ ٌطفتٝ ٘ؾط زض ذبل اٞساف ثطای تعضیك اظ ذبنی ا٘ٛاؿ

 یپَست داخل تشریق

 ؾبفس ،خّسی زاذُ تعضیك ٔقَٕٛ ٔحُ .اؾت پٛؾتی ٞبی الیٝزضْ یب  زضیقٙی   اپیسضْ، ظیط زض تعضیك قبُٔ 

. قٛز ٔی ٔحسٚز ِیتط ٔیّی 0.1 ثٝ قٛز، تدٛیع خّسی زاذُ نٛضت ثٝ تٛا٘س ٔی وٝ یٔحَّٛ حدٓ. اؾت لسأی

 ظزایی، حؿبؾیت تكریهی، ٔٛاضز ثطای ٔؿیط ایٗاظ . اؾت وٙس ٔؿیط ایٗ اظ زاضٚ خصة ٔیعاٖ ٚ فُٕ قطٚؿ

 . قٛز ٔی اؾتفبزٜ ؾبظی ایٕٗ یب احتٕبِی ٞبی آِطغی آظٔبیف

 

 



 هایغ هغشی ًخاػیتشریق داخل 

ایٗ ضٚـ ٔقٕٛال  .اؾت (CSF) ٘ربفی ٔغعی ٔبیـ زاذُ ثٝ زاضٚ ٔهطف قبُٔ ٔبیـ ٔغعی ٘ربفی زاذُ ٔؿیط

ثطای ٔٛاضزی وٝ ٘یبظ اؾت زاضٚ زض ٔبیـ ٔغعی ٘ربفی فّٕىطز ٔٛثط زاقتٝ ثبقس، اؾتفبزٜ ٔی قٛز چطا وٝ اغّت 

.  ثٝ ٔبیـ ٔغعی ٘ربفی ٕ٘ی ضؾٙس (اظ عطیك ضٚقٟبی ٔرتّف تدٛیع  )زاضٚٞبیی وٝ ٚاضز ٌطزـ ذٖٛ ٔی قٛ٘س 

 ٔٛاز ٚ ٞب اِتٟبة ضس ٞب، ثیٛتیه آ٘تی پالؾتیه،٘ئٛ ضس یزاضٚٞب قبُٔٔبیـ ٔغعی ٘ربفی  زاذُ تدٛیع زاضٚٞبی

 . ٞؿتٙس تكریهی

 تشریق داخل هفصلی

 ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ. قٛز ٔی تعضیك ٔفهُ ؾیٙٛٚیبَ حفطٜ زاذُ ٔٛضقی، زضٔب٘ی اثط آٚضزٖ ثسؾت ثطای ٔقٕٛالً

  .وٙس ٔی ایدبز ٔفهُ ٔطثٛعٝ زض اِتٟبثی ضس فُٕ یه وٛضتیىٛاؾتطٚئیس ٞب ٔفهّی زاذُ تعضیك

 تشریق داخل ضزیاًی

 ؾیؿتٕیه، ٔىبٟ٘بی ؾبیط زض تٛظیـ حسالُ ثب وّیٝ ٔب٘ٙس ثیٕبض ا٘ساْ ثٝ زاضٚ ثبالی غّؾت تحٛیُ ِعْٚ نٛضت زض

 .ٔٛثط اؾت ٔطثٛعٝ قطیبٖ زض ٔؿتمیٕبً قطیب٘ی زاذُ تعضیك

 

 تشریق داخل چطوی

 ثبفث زاضٚ ثٝ ظخبخیٝ  تعضیك ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ. ٔی ثبقس چكٓحفطٜ  زاذُ ثٝٔؿتمیٓ زاضٚ  تعضیكزض ٚالـ 

 ضا زاضٚ اظ ظیبزی غّؾت ٔٛضقی تدٛیع زض وٝ قٛز ٔی قجىیٝ ٔب٘ٙس چكٓتط  فمت ٘ٛاحی ثٝ زاضٚ زؾتطؾی

. وٙس ٕ٘ی زضیبفت

 

 

 



 هیشاى ٍ گستزدگی جذب دارٍ

 

 نٛضت ثٝ وٝ زاضٚٞبیی. زاضز زاضٚ یه ؾیؿتٕیه خصة ٔیعاٖ ٚ ٔیعاٖ ثط چكٍٕیطی تأثیط زاضٚ  ٔهطف ٔؿیط

 ثٛزٖ زؾتطؼ زض. لطاض ٔی ٌیط٘س زؾتطؼ زض ؾیؿتٕیه ٌطزـ زض ثالفبنّٝ ،قٛ٘س ٔی تعضیك ٚضیسی زاذُ

 ٔیعاٖ. زاضز زاضٚ خصة ثٝ ٘یبظ (IP) نفبلی زاذُ ٚ SC ، IM ٔب٘ٙس تعضیك ٔحّٟبی ؾبیط اظ زاضٚ ؾیؿتٕیه

 ا٘تكبض تعضیك ٚ ٔیعاٖ ٔحُزض  ذٖٛ خطیبٖٔیعاٖ  ثٝ ثؿتٍی نؾیؿتٕی ٌطزـ ثٝ تدٛیع ٔحُ اظ زاضٚ خصة

 ا٘تكبض افعایف. زٞس ٔی افعایف ضا زاضٚ خصة ٔیعاٖ ٔحّی ذٖٛ خطیبٖ افعایف ، ثٙبثطایٗ. زاضز ثبفت زض زاضٚ

 ثٙبثطایٗ،. قٛز ٔی زاضٚ خصة ؾطفت افعایف ثبفث ٘یع تعضیك ٔحُ (ECM) ؾِّٛی ذبضج ٔبتطیىؽ زض ثبفت

 قسٖ ٔتبثِٛیعٜ نٛضت زض .قٛز ٔی زاضٚ خصة ٚ ا٘تكبض افعایف ثبفث ، وٙس ٔی تدعیٝ ضا ECM وٝ ، ٞیبِٛضٚ٘یساظ

 .ثبقس وٕتط تٛا٘س ٔی تعضیمی ٔؿیط یه اظ زاضٚ خصة ٔیعاٖ ، ثبفتٟب زض زاضٚ

 ب رٍش تجَیش دارٍتاثیز هی گذارًذػَاهلی که تز اًتخا

  هاًٌذ دارد، هختلفی هالحظات ته رٍش تشریق تستگی اًتخاب

 دارٍ اثز ضزٍع سزػت هطلَب

 اظ وٕتطی ؾطفت SC ، IM ٚ IP ٔؿیطٞبی وٝ حبِی زض وٙس، ٔی فطاٞٓ ضا فُٕ قطٚؿ ؾطیقتطیٗ IV ٔؿیط 

 ٔیعاٖ ٚلتی یبثس ٔی تطخیح SR زٚظ ٞبی فطْ ثطای اغّت SC ٔؿیط .زاض٘س نؾیؿتٕی ٌطزـ ثٝ زاضٚ خصة

   . ثبقس ٘ؾط ٔٛضز عٛال٘ی ٔست ثطای زاضٚ آٞؿتٝ خصة

 هحل ػول دارٍ

 زض زاضٚ فُٕ اٌط وٝ حبِی زض قٛز، ٔی زازٜ تطخیح ا٘ساْ زض ٔٛضقی زاضٚیی فقبِیت ثطای ضحٕی زاذُ تعضیك

. قٛز ٔی زازٜ تطخیح IP ٔؿیط ثبقس، ٘ؾط ٔٛضز ِٙفبٚی ؾیؿتٓ

 



 تحزیک پذیزی تافتی

 ضا اظ  IM ٔؿیط احتٕبالً (فضالت زض حؿی تحطیىبت ٚ ثیكتط ذٖٛ خطیبٖ زِیُ ثٝ) ٔحطن زاضٚی یه تعضیك

. ٔی وٙس تط زضز٘بن SC ٔؿیط

 حجن تشریق

 ثب تعضیك فطٔٛالؾیٖٛ ذبل، ٔٛاضز زض. اؾت IV یب IM ٔؿیطٞبیاظ  وٕتط SC ، ثطای قسٜ تعضیك زاضٚی حدٓ

 . ثبال زٚظٞبی ثب یپطٚتئیٗ زاضٚٞبی ثطای ذهٛنبً ٘یؿت، پصیط أىبٖ وٓ حدٓ

 

 تاالقاتل دارٍهای تشریقی تا حجن دارٍهای تشریقی کن حجن در م

 ٔحهٛالت. ٞؿتٙس زؾتطؼ زض ٚ ثٙسی ثؿتٝ ٔرتّف ٞبی حدٓ ٍٟ٘ساضی ثب ؽطٚف زض تعضیمی زاضٚیی ٔحهٛالت

 زض ِیتط ٔیّی 50 تب ٚ ِیتط ٔیّی 1 اظ وٕتط حدٓ زض (SVP=small volume parentrals) وٛچه حدٓ ثب

 تب حدٓ زض ٔقٕٛالً (LVP=large volume parentrals) ظیبز حدٓ ثب ثعضي ٞبی تعضیك .اؾت زؾتطؼ

 ؽطٚف. اؾت زاضٚ چٙس ٚ زٚظ ته ٚ زٚظ یه ؽطٚف قبُٔ SVP ؽطٚف .قٛ٘س ٔی ثٙسی ثؿتٝ ِیتط ٔیّی 1000

 .قٛ٘س ضیرتٝ زٚض ٚاحس تعضیك یه اظ ثقس اؾت لطاض وٝ ٞؿتٙس قسٜ قسٜ ْٔٛ ٚ ٟٔط ٞبی آٔپَٛ ٔقٕٛالً ٚاحس زٚظ

LVP تعضیك ثطای ٞب IV ٗقٛز ٔی ضلیك ؾطفت ثٝ ذٖٛ اظ ظیبزی حدٓزض ظیطا ٘جبقٙس ایعٚتٛ٘یه اؾت ٕٔى 

 

 :تشریق در هقاتل اًفَسیَى

. قٛز ٔی اؾتفبزٜ SVP اظ ٔقٕٛالً تعضیك زض. تعضیمی زاضٚٞب ٔی ثبقٙستعضیك ٚ ا٘فٛظیٖٛ ضٚقٟبی انّی تدٛیع 

 خبیٍعیٙی ثطای ٔقٕٛالً ٞب ا٘فٛظیٖٛ ٞب. اؾت عٛال٘ی ظٔبٖ ٔست ثطای LVP یه IV تدٛیع قبُٔا٘فٛظیٖٛ 

 ٔی اؾتفبزٜ تعضیك اظ لجُ ثالفبنّٝ زاضٚ وطزٖ ضلیك یب/  ٚ وٛتبٜ پالؾٕب فٕط ٘یٕٝ زاضای زاضٚٞبی تدٛیع ٔبیقبت،

. قٛز

 



 

 :هحلَلهای دارٍیی

 ٔرّٛعی یب ٔٙبؾت حالَ یه زض ِٔٛىِٛی ثهٛضت وٝ ٞؿتٙس حالَ چٙس یب یه اظ تطویجبت ٍٕٞٙی  ،ٞب ٔحَّٛ

 ،چكٓ ،ٚاغٖ ،ضوتبَ ،زٞبٖ خّٕٝ اظ تدٛیع ٞبی ضاٜ اظ ثؿیبضی ثطای زاضٚیی ٔحِّٟٛبی .ٞب تٛظیـ قس٘س حالَ اظ

 ٚ ٞب قطثت ،آثی ٞبی ٔحَّٛ قبُٔ وٝ اؾت ذٛضاوی ٔبیـ ،ٔحَّٛ تطیٗ ضایح. قٛز ٔی اؾتفبزٜ تعضیمی ٚ ٌٛقی

 وٝ وٙس ٔی تقییٗ فقبَ زاضٚی ثجبت ٔیعاٖ ٚ (حالِیت ،ٔثبَ فٙٛاٖ ثٝ) فیعیىٛقیٕیبیی ذهٛنیبت. اؾت اٍِعیطا

 یب ذیط؟ قٛز تٟیٝ تٛا٘س ٔی ذٛضاوی ٔحَّٛ فطْ یه آیب

 :اًَاع هحلَلها

 :ضزتت ها

 ، W/W ٪67 آٖ اقجبؿ غّؾت یب ٘عزیىی زض لٙس حبٚی آثی ٔحِّٟٛبی ،ثٙبثطایٗ. ی اؾتلٙس ٔحَّٛ یه قطثت

 ٔثبَ فٙٛاٖ ثٝ) زیٍط لٙسٞبی تٛؾظ خعئی یب وبُٔ عٛض ثٝ اؾت ٕٔىٗ ،ٚیػٜ قطایظ زض .قٛ٘س ٔی ٘بٔیسٜ قطثت

. قٛز خبیٍعیٗ (ٌّیىَٛ پطٚپیّٗ ٚ ،ٌّیؿیطیٗ ،ؾٛضثیتَٛ ،ٔثبَ فٙٛاٖ ثٝ) غیط لٙسٞب یب (زوؿتطٚظ/  ٌّٛوع ،

 آة زض ٔحَّٛ زاضٚٞبی ثطای ٞب قطثت. زاضٚیی ثٝ نٛضتی ذٛقٕعٜ ٞؿتٙس ٔبیقبت تدٛیع ٚؾیّٝ ٞب قطثت

 آة ثط فالٜٚ قطثتٟب ثیكتط .اؾت زاضٚیی قطثتٟبی ٕ٘ٛ٘ٝ قبیقتطیٗ ؾطفٝ ٚ ؾطٔبذٛضزٌی قطثت .ٞؿتٙس ٔٙبؾت

 :ٞؿتٙس ٘یع ظیط اخعای حبٚی ،ٞبزاضٚ ٚ ذبِم

 (ة. وٝ ثطای قیطیٗ وطزٖ ٚ ٚظیؿىٛظیتٝ اؾتفبزٜ ٔی قٛ٘س لٙس ٞبی خبیٍعیٗ ؾبیط یب ؾبوبضظ ٔقٕٛالً ،قىط (اِف

 حبٚی اؾت ٕٔىٗ ٕٞچٙیٗ ٞب قطثت. ٞب زٞٙسٜ ضً٘ (ز) ٚ ،ٞب زٞٙسٜ عقٓ (ج) ،ٔیىطٚثی ضس ٞبی ٍٟ٘ساض٘سٜ

 . ثبقٙس ثجبت زٞٙسٜ یب وٙٙسٜ حُ ٔٛاز

 ٔی ٔحَّٛ ثٝ ضا ٚیؿىٛظیتی ٚ قیطیٙی تٟٙب ٘ٝ ؾبوبضظ. ضٚز ٔی وبض ثٝ ٞب قطثت زض ثیكتط وٝ اؾت لٙسی ؾبوبضظ

 ثطای ٔفیس غصایی ٔبزٜ یه تٛا٘ٙس ٔی ؾبوبضظ ضلیك ٔحِّٟٛبی اٌطچٝ .وٙس ٔی ٔیىطٚثی ضس ضا ٔحَّٛ ثّىٝ ثركس

 آة ثٝ زؾتطؾی فسْ زِیُ ثٝ ٚ ٞؿتٙس ٞیپطتٛ٘یه ،غّیؼ لٙسی ٞبی ٔحَّٛ أب ،ثبقٙس ٞب ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ضقس

 ٪0.1) ثٙعٚئیه اؾیس ،ٌّیؿیٗ .وٙٙس ٔی ٔمبٚٔت ٔیىطٚثی ضقس ثطاثط زض ٞب ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ضقس ثطای ٘یبظ ٔٛضز



 اِىُ یب پبضاثٗ ثٛتیُ ٚ پبضثٗ پطٚپیُ ،پبضاثٗ ٔتیُ اظ ٔرتّفی تطویجبت ٚ (٪0.2  -٪0.1) ؾسیٓ ثٙعٚات ، (0.2٪-

 ٞبی زٞٙسٜ عقٓ ثب ٞب قطثت ثیكتط .ٌیط٘س ٔی لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٔیىطٚثی ضس ٞبی ٍٟ٘ساض٘سٜ فٙٛاٖ ثٝ ٔقٕٛالً

 تمٛیت ثطای .وٙٙس ذٛقجٛ ضا آٖ عقٓ تب قٛ٘س ٔی زاض عقٓ ٚا٘یّیٗ ٚ پطتمبَ ٔب٘ٙس عجیقی ٔٛاز ثب یب ٚ ٔهٙٛفی

 (قىالت ثب ای لٟٜٛ ، ٘قٙبؿ ثب ؾجع یقٙی) ضفتٝ وبض ثٝ زٞٙسٜ عقٓ ثب وٝ آٔیعی ضً٘ ٔبزٜ اظ قطثت خصاثیت

 .قٛز ٔی اؾتفبزٜ ،زاضز اضتجبط

 :الگشیز

 ٍِعیطٞب قطثت، ثب ٔمبیؿٝ زض. ٞؿتٙس ٞبی اٍِعیط ٔحَّٛ (اتبَ٘ٛ ٚ آة اظ تطویجی) قیطیٗ ٞیسضٚاِىّی ٔحِّٟٛبی

 زِیُ ٕٞیٗ ثٝ ٚ ٞؿتٙس لٙس اظ وٕتطی ؾٟٓ حبٚی ظیطا ،ٚیؿىٛظیتی وٕتطی زاض٘س ٚ ثٛزٜ  قیطیٗوٕتط  ٔقٕٛالً

 آثی، ٞبی قطثت ذالف ثط .ٞؿتٙس ثطذٛضزاض وٕتطیعقٓ ٔٙبؾت  اظقطیٙی وٕتطی زاقتٝ ٚ ٘ؿجت ثٝ قطثتٟب 

 .ٞؿتٙس اِىُ زض ٔحَّٛ ٚ آة زض ٔحَّٛ ٔبزٜ زٚ ٞط حفؼ ثٝ لبزض، ٔٛخٛز ٞیسضٚاِىّی ذبنیت زِیُ ثٝ اٍِعیطٞب

 ،ٍِعیطٞبا تٕبْ. قٛ٘س زازٜ تطخیح ٞب قطثت ثٝ ٘ؿجت ٞب اٍِعیط قٛز ٔی ثبفث اغّت حالِیت ذهٛنیبت ایٗ

 ٕٞٝ حفؼ ثطای. زقٛ ٔی آٟ٘ب ؽبٞط ثٟجٛز ٚ ذٛقٕعٌی افعایف ثبفث وٝ ٞؿتٙس یضً٘ ٚ زٞٙسٜ عقٓ ٔٛاز حبٚی

 -٪10 اظ ثیف حبٚی ضٞبیٍِعیا. زاضز ٘یبظ آة ٚ اِىُ اظ ذبنی ٘ؿجت ثٝ اٍِعیط ٞط ٔحَّٛ، زض ٔٛخٛز اخعای

 ٞب اِىُ .٘ساض٘س آٖ حفؼ ثطای ٔیىطٚثی ضس ٔٛاز افعٚزٖ ثٝ ٘یبظی ٚ ٞؿتٙس ٍٟ٘ساض٘سٜ ذٛز ٔقٕٛالً اِىُ 12٪

  ٚ ثٛزٜ غبیت یب ثبیس ٔٛازی چٙیٗ ثٙبثطایٗ،. زٞٙس ٔی ضؾٛة آثی ٞبی ٔحَّٛ زض ضا ،آٌبض ،البلیب ،ٞب ٕ٘هثطذی 

 اٍِعیطٞبی اظ ثطذی اظ ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ .ضؾٛة پصیطی پطٞیع قٛز افعایف اظ تب ثبقس ٔٛخٛز وٓ ٞبی غّؾت زضیب 

 ٞیسضأیٗ فٗ زی اٍِعیط ، USP پٙتٛثبضثیتبَ اٍِعیط فٙٛثبضثیتبَ، اٍِعیط ، USP زٌعأتبظٖٚ اٍِعیط قبُٔ ٔتساَٚ

 .ٔی ثبقس زیٍٛوؿیٗ اٍِعیطٚ اوؿیس ٞیسضٚوّطایس

 

 :هحلَلهای تز پایه رٍغي

 فٙٛاٖ ثٝ. ٞؿتٙس ضٚغٗ پبیٝ ثط ٔكرهی ٞبی ٔحَّٛ أب ٞؿتٙس، آة ثط ٔجتٙی ،ٔحَّٛ زاضٚٞبی اوثط ٌطچٝ

 ٔحَّٛ ایٗ، ثط فالٜٚ. اؾت فضال٘ی ٔٙبؾت اؾتفبزٜ ثطای ٌیبٞی ضٚغٗیه   زض ٔحَّٛ پطٚغؾتطٖٚ تعضیك ٔثبَ،

 زِیُ ثٝ ضٚغٙی ٞبی ٔحَّٛ. اؾت زؾتطؼ زض یزٞبٖ ٚ یچكٓ اؾتفبزٜ ثطای ظیتٖٛ ضٚغٗ زض A ؾیىّٛؾپٛضیٗ



 ثٝ زاضٚ یهثبیس  وٝ ٍٞٙبٔی. ٔٙبؾت ٘یؿتٙس ٔقٕٛالً ،ذٛضاوی ٞبی فطْ فٙٛاٖ ثٝ ٍ٘طا٘ی ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٔعٜ

 یب ؾبظ ایِٕٛؿیٖٛ ذٛزیب ؾیؿتٕٟبی حبُٔ  ٚ أِٛؿیٖٛ ٔب٘ٙس زاضٚیی اقىبَ قٛز، تدٛیع ضٚغٗ زض ٔحَّٛ فٙٛاٖ

 اٚلبت ٌبٞی ٚ ؾٛضفبوتب٘ت اظ ثبالیی غّؾت حبٚی ٞب ؾیؿتٓ ایٗ. قٛز ٔی زازٜ تطخیح ؾبظ ٔیىطِٚٔٛؿیٖٛ ذٛز

. وٙٙس ٔی ضا ثب آة ٔرّٛط أِٛؿیٖٛ ٔیىطٚ یب أِٛؿیٖٛٚ آضاْ  ذٛزثرٛز عٛض ثٝ وٝ  ٞؿتٙس اتبَ٘ٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تزخی ًکات ههن در ًسخه ًَیسی 

 قٕبضٜ ٚ آزضؼ ای، حطفٝ ٔسضن٘بْ ذب٘ٛازٌی،  ٘بْ،: قٛز ٔكرم ثبیس پعقه ٞٛیت ؾطپبیی ٞبی ٘ؿرٝ زض 

. ٔغت تّفٗ

 تبضید نسٚض ٘ؿرٝ ثبیس زض ثبالی نفحٝ ٘ؿرٝ زضج ٌطزز

 . قٛز ثیبٖ ٚاضح عٛض ثٝ ثبیس ثیٕبض وبُٔ ٘بْ ذب٘ٛازٌی ٚ ٘بْ

 . قٛز ٔكرم اؾتفبزٜ ثطای وبُٔ زؾتٛضاِقّٕٟبی ٚ زٚظ زض ثس٘ٝ ٘ؿرٝ

 پیف ٔست عَٛ وٙٙسٜ ٔٙقىؽ ثبیس قسٜ تدٛیع زاضٚی ثبقیس وٝ ٔمساضزض ٍٞٙبْ ٘ٛقتٗ ٘ؿرٝ تٛخٝ زاقتٝ 

ٔؿٕٛٔیت  احتٕبَ ٚ ؾٛءاؾتفبزٜ احتٕبَ پعقه، یب وّیٙیه ثب ٔساْٚ تٕبؼ ثٝ ٘یبظ ٞعیٙٝ، زضٔبٖ، قسٜ ثیٙی

 اؾتطپتٛوٛوی ففٛ٘ت ٔٛثط زضٔبٖ ثطای زضٔبٖ اظ ضٚظ 10 ٔثبَ، اٌطثٝ فٙٛاٖ  .ثبقس آٖ حس اظ ثیف ٔهطف ٘بقی اظ

 تب یب ؾبَ 1 ٔست ثٝ ٔقٕٛالً ثبضزاضی ضس ٞبی لطل. قٛز تدٛیع ثبیس وبُٔ زٚضٜ ثطای ٔٙبؾت ٔمساض ثبقس، الظْ

 زاضٚ ؾبِٝ یه تبٔیٗ ثٝ لبزض اؾت ٕٔىٗ ثیٕبضاٖ اظ ثطذی حبَ، ایٗ ثب. قٛ٘س ٔی تدٛیع ثقسی ٔقبیٙٝ ظٔبٖ

 ٔطثٛط ثٝ ٘ؿرٝ زؾتٛضاِقّٕٟبی ثباِجتٝ  قٛز زازٜ ؾفبضـزاضٚ  ٔبٞٝ 3 تحٛیُ اؾت ٕٔىٗ ثٙبثطایٗ،. ٘جبقٙس

 .ؾبَ 1 ٔست ثٝ یب ثبض ؾٝ ،ٔدسز

  ،قٛز ٔی اؾتفبزٜ ٔعٔٗ ٞبی ثیٕبضی ٔقبِدٝ زض خٟت وٝ زاضٚٞبییثطای  تدٛیع اِٚیٗ زض زاضٚی تدٛیعی ٔمساض

 وبٞف  ،(ػ ٔدٕٛؿ تقساز زاضٚٞبی تدٛیع قسٜاظ ِحب) تدٛیع حدٓ وٕتطی اظ زاضٚ  اظ ٞسف .ثبقس ا٘سن ثبیس

 ٔكىّی زاضٚ تحُٕ فسْثیٕبض ثب  ،قٛز ٔكرم وٝ ٍٞٙبٔی. اؾت ثیٕبض تحُٕ فسْ نٛضت زضٞبی ثیٕبض  ٞعیٙٝ

 .تدٛیع ٔی قٛز ثیكتطی ٔمبزیط ،٘ساضز

زؾتٛضٞبی . ٚ ٞٓ ثٝ ٚضقیت ثیٕبض ٞٓ ثٝ زاضٚی ٔهطفی تٛخٝ زاقت ثبیس اظ زاضٚ  اؾتفبزٜ ٞبی زض زؾتٛضاِقُٕ

  .ز، ثٟتط تٛؾظ ثیٕبض اخطا ٔی قٛزٖٚ زفقبت ٔهطف زاضٚ زض ضٚظ وٕتط ثبـ ،ثبقٙس تط ؾبزٜ ٞطچٝزاضٚیی 

ؾپطزٖ  ذبعط ثٝ ثیٕبضاٖ ثطای ثٝ وٕه ثطای. اؾت زضٔبٖ ٔٛفمیت فسْ انّی فبُٔ ،ثیٕبض وٕپّیب٘ؽ  فسْ

ذٛاة  ظٔبٖ زض آٖ ٚ حَٛ ٚ حٛـ   یب غصایی ٞبی قسٜ  ٕٞطاٜ ٚفسٜ تدٛیع زاضٚٞبیٔٛاضز  اغّتزض  ،ٔهطف زاضٚ



 ،ظ٘سٌی ثیٕبض ٟٔٓ اؾت ٞبی ؾجه ؾبیط ٚ ثیٕبض غصایی فبزتٟبی ٔٛضز زض پطؾف ،حبَ ایٗ ثب . تٛنیٝ ٔی قٛز

  .٘رٛض٘س غصایی ٔٙؾٓ ٚفسٜ ؾٝ ضٚظإ٘ٝٔىٙؿت آٟ٘ب  اظ ثؿیبضی ظیطا

 ٞٓ ثبیس زاضٚ اظ اؾتفبزٜ اظ ایٗ ٞسف ٚ زضٔبٖ ظٔبٖ ٔست ،زاضٚٞب ٔهطف ظٔبٖ ٚ چٍٍٛ٘ی ٔٛضز زض زؾتٛضاِقُٕ

 ا٘دبْ ضا آٖ زیٍطی قرم قٛز فطو ٘جبیس) قٛز زازٜ تٛضیح ثیٕبض ٞط ثطای زاضٚؾبظ تٛؾظ ٞٓ ٚ پعقه تٛؾظ

 ٞط ضٚی ثبیس زضٔبٖ ظٔبٖ ٚ ٔست ،قٛز ٔی زاضٚ تدٛیع آٖ ثطای وٝ ٞسفی ،زاضٚ ٘بْ ،ایٗ ثط فالٜٚ (زاز ذٛاٞس

 .قٛز قٙبؾبیی ضاحتی ثٝ ،حس اظ ثیف ٔهطف نٛضت زض تب قٛز ٘ٛقتٝ ثطچؿت

 ٔٙدط غبِجب أب قٛز ٘ؿرٝ ٘ٛقتٗ ثطای الظْ ظٔبٖ زض خٛیی نطفٝ ثبفث اؾت ٕٔىٗ "عجك زؾتٛض " زؾتٛضاِقُٕ

 ،ٚ فٛاضو زاضٚییٔؿٕٛٔیت  اظ خٌّٛیطی خٟت .قٛز ٔی زاضٚیی ذغبی ٚ ثیٕبض ؾطزضٌٕی ،وٕپّیب٘ؽ فسْ ثٝ

 .ثبقس ٔرتهط ٚ ضٚقٗ ثبیس اؾتفبزٜ ٞبی زؾتٛضاِقُٕ

تجویزی در کشور  حداقل اطالعاتی که الزم است در نسخه های

 :آمریکا در ج شود شامل موارد زیر می باشد

 تاریخ
 

 نام بیمار
 

 نام و آدرس تجویز کننده دارو
 

 نام ژنریک و یا تجاری دارو
 

 (میلی گرمی 10مثال پروپرانولول  )قدرت دارو 
 

 تعداد دفعاتی که دارو باید در روز مصرف شود
 

 هر نوع آموزش اختصاصی برای بیمار
 

 تعداد دوزهایی که باید به بیمار تحویل داده شود
 

 نسخه قابل تجدید است تعداد مواردی که
 
 مضای تجویز کننده داروا
 



 :در تجَیش دارٍ تزخی ًکات حقَقی ٍ اخالقی

 ٘ؿرٝ ثسٖٚ تبضید ثٝ ثیٕبض ٘سٞیس 

 اٌط ٘ؿرٝ ای تدسیس پصیط اؾت، ظٔبٖ ٚ تقساز زفقبت . تدسیس پصیط ثٛزٖ ٚیب ٘جٛزٖ آٖ ضا ٔكرم ٕ٘بییس

تب یىؿبَ تدسیس پصیط ٞؿتٙس، زض ٘تیدٝ زضج تبضید ضٚی ٘ؿرٝ ٘ؿرٝ ٞب حساوثط .  آٖ ضا ٔكرم وٙیس

 ضٕٙب زض لؿٕت تدسیس قٛز حتٕب ٟٔط ٚ أضب ٕ٘بییس. ٞب اِعأی اؾت

  خٙؽ ثیٕبض ضا ثب ٘ٛقتٗ ذب٘ٓ یب آلب خّٛی اؾٓ ثیٕبض ٔكرم وٙیس 

  ٖثپطؾیس ذب٘ٓحتٕب اظ ٚضقیت ثبضزاضی ثیٕبضا . 

  زؾتطؼ ثبقیسپؽ اظ تدٛیع زاضٚ، ثطای ثیٕبض زض 

  ٔثال ِیتیْٛ )٘ٛؿ زاضٚ اظ ِحبػ لسضت اثطـحتی ثطای زاضٚٞبیی وٝ یه قىُ ٚاحس زاض٘س ثٟتط اؾت

ایٗ أط ثرهٛل ثطای زاضٚٞبیی وٝ احتٕبَ ٔؿٕٛٔیت زاضٚیی . ٘ٛقتٝ قٛز  (ٔیّی ٌطْ  300وطثٙبت 

 .ظیبز اؾت اِعأی اؾت

 ل یب وپؿَٛ اؾت، ثط حؿت ثبوؽ ٘ٙٛیؿیسٚ ٚلتی ثٝ نٛضت لط. تقساز زاضٚ ضا ثب فسز ٔكرم وٙیس. 

  ٔیّی  15ٔیّی ِیتط ٚ غصا ذٛضی  5ٔیّی ِیتط، ٔطثبذٛضی  3تٛخٝ زاقتٝ ثبقیس، ٞط لبقك چبیرٛضی

 .وٙس، ٔكرم قٛز ثبیس ٔهطفثٟتط اؾت زض تدٛیع، ٔیعاٖ ٔیّی ِیتطی وٝ ثیٕبض .  ِیتط ٔی ثبقس

 ٞبی لجّی ذٛز ٚ یب پعقه زیٍط حتی ثطای تدسیس ٘ؿرٝ. ثٝ ٞیچ ٚخٝ عجك زؾتٛض ٘ٙٛیؿیس. 

 ٔست ظٔب٘ی وٝ ثیٕبض زاضٚ ضا ثبیس ٔهطف ٕ٘بیس ثطای ٞط زاضٚ ثٝ عٛض خساٌب٘ٝ ٔكرم ٕ٘بییس . 
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  1ضمیمه 

 
 

به نکاتی که در جدول زیر آمده و مربوط به توصیه های کمسیون 

 مشترک می باشد به دقت توجه نمایید

 

 



 

 2ضمیمه 

 برخی اختصارات رایج
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 لیستی از داروهایی که 3در ضمیمه 

توسط سازمان غذا داروی آمریکا و 

موسسه طب ایمن آمریکا که به علت 

تشابه اسمی امکان اشتباه در آنها وجود 

 در این لیست. ده شده استدارد آور

نحوه نوشتن نام دارو با استفاده از 

حروف بزرگ برای برخی حروف نام 

این نوع نوشتن در . دارو آورده شد

تفکیک نام داروها و کم شدن خطاهای 

  .دارویی می تواند موثر باشد



3ضمیمه   
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