
بَ ًبم هِرآییي خدای جِبى آفریي





ثغّػ استالالت کجضی پؾ اػ ثیِْكی ُوغاٍ اؿت ثب افؼایق •

.هْلت  آًؼیوِبی کجضی ّیبثیلیغّثیي

  کجضی سْى جغیبى عّی ّجغادی ثیِْكی تأثیغػْاهل•

.هیجبكض ثیِْكی صعاصاعٍ ًکتَ هِوتغیي



  صعک هـتلؼم کجضی ثیوبعیِبی صعدضْع ثیِْكی اصاعٍ

.هیجبكض کجضی ػولکغص فیؼیْلْژیک

عولکردُبی فیسیْلْژیک کبد

 هتبثْلیـن پغّتئیي، ؿٌتؼّؿبست لٌض، تٌظین صع استالل

 استالل ُبی ًلبًَ ثیلیغّثیي، ّتغكخ صاعُّب،ّؿبست

.هیجبكض کجض فیؼیْلْػیک صعػولکغصُبی



تٌظین قٌد

لٌضهیجبكض ّآػاصؿبػی طسیغٍ هـئْل کجض. 

 گلیکْژى.هیلْص طسیغٍ گلیکْژى ثوْعت لٌضّاعصُپبتْؿیتِبكضٍ

.هیلْص آػاص گلْکؼ كضٍ كکـتَ گلیکْژًْلیؼ ثبفغایٌض

الجتَ کَ کٌض طسیغٍ گلیکْژى گغم75 کجضلبصعاؿت  

.هیلْص تشلیَ گلیکْژى طسبیغ ؿبػت48تب24صععْل

گلْکًْئْژًؼیؼ، فغآیٌض ثب ثضى کجضی، گلیکْژى طسبیغ صعًجْص  

 .هیکٌض تجضیل گلْکؼ عاثَ ّآهیٌْاؿیض الکتبت،گلیـغّل

تْلیضگلْکؼ كضٍ، ؿوپبتیک كضى فؼبل ؿجت جغادی اؿتغؽ 

.هیبثض افؼایق



ػلت ثَ ثیِْكی صععی NPOثیوبع ثْصى  

 ثَ صیگغ ّاػعغف كضٍ تشلیَ گلیکْژى طسبیغ

  هشتل گلْکًْئْژًؼیؼ فؼبلیت ثیِْكی ػلت

  سبعجی هٌلأ ػول صععی ًتیجَ صع.هیلْص

  .كْص تأهیي گلْکؼ

پیلغفت ثَ کجضی ثبؿیغّػ ثیوبعاى 

.دـبؿٌض لٌضسْى عًّضکبُق



سبخت پرّتئیي

پرّتئیي تْلید ّظیفَ آًدّپالسویک رتیکْلْم شبکَ کبد در 

.دارد عِدٍ بَ دارُّبرا ّهتببْلیسن

سبیرپرّتئیٌِب (8فبکتْر)ُوْفیلیک آًتی ّعبهل گبهبگلْبیٌِب بجس 

.هیشًْد سبختَ کبدی آًدّپالسویک رتیکْلْم درشبکَ

ًَپالسوبیی غلظت تب تْلیدهیشْد آلبْهیي گرم15تب10حدّد رّزا  

 پالسوبیی غلظت.شْد لیترحفظ بردسی گرم5/3-5/5درکبد آى

 کبدی شدید بیوبری دٌُدٍ ًشبى آلبْهیي ازg/dl5/3پبییٌتراز

:درًتیجَ.رّزهیببشد23 آلبْهیي پالسوبیی عورغلظت ًیوَ.هیببشد

ثیوبعی دبصکجضی عّی کبُق غلظت پالؿوبیی ایي پغّتئیي 

.تأثیغی ًشْاُض صاكت



:ؿبست پغّتئیي صع کجضاػ جِبت ػیغ هِن هیجبكض

پیًْدُبی دارّیی

اًعقبد

 تْلیدآًسین جِت ُیدرّلیس پیًْدُبی

استری



پیًْد دارّیی

 صاعّ ًلضٍ پیًْض صاعّجؼء فؼبل اػًظغفبعهبکْلْژی،لـوت

  ثبًضكضٍ کجض صع آلجْهیي ثَ پبکـبػی،صاعُّب جِت.هیجبكض

.هیلًْض ّهتبثْلیؼٍ

  ثغ گغم5/2 کوتغاػ آلجْهیي پالؿوبیی غلظت کَ صعهْعتی

 کبُق ػلت ثَ صاعّیی لیتغثبكض،دـبؿیتِبی صؿی

.هیبثض افؼایق پیًْضثبپغّتئیٌِب



اًعقبد

 ُغچٌض.ُـتٌض اًؼمبصی پیق ػْاهل ؿبست هـئْل ُپبتْؿیتِب

 سْصجِت عجیؼی ؿغخ صعهض30تب20ثَ اًؼمبصی اػػْاهل تؼضاصی

 اًؼمبصی ػْاهل ػوغپالؿوبیی ًیوَ ایٌذبل ثب ، صاعًض ًیبػ اًؼمبص

 کْتبٍ هیلًْض ؿبستَ صعکجض کَ ّفیجغیٌْژى هبًٌضپغّتغّهجیي

  فؼبلیت عّی کجضی ثیوبعی کَ گغفت ًتیجَ هیتْاى ثٌبثغایي.اؿت

.هیگظاعص تأثیغ اًؼمبصی



ُیدرّلیس پیًْدُبی استری

  آًؼین ایي.هیضُض عاکبُق اؿتغاػ کْلیي آًؼین تْلیض کجضی ثیوبعیِبی•
 کْلیي، ؿبکـیٌیل هبًٌض صعصاعُّبیی اؿتغی پیًْضُبی كکـتي جِت

 .هیجبكض ضغّعی اؿتغی هْضؼی ُبی کٌٌضٍ ّثیذؾ هیْاکْعیْم،

 کجضی صعثیوبعاى کْلیي ؿبکـیٌیل تجْیؼ اػ پؾ تٌفـی ّلفَ هضت صعًتیجَ

.ثْص سْاُض عْالًی

 ثیوبعی ػلت ثَ فمظ(صلیم30َاػ ثیق)کْلیي اثغؿبکـیٌیل كضى عْالًی•

 ًیؼّاثـتَ اؿتغاػ کْلیي پالؿوبیی غیغعجیؼی كکلِبی ّثَ ًیـت کجضی

.اؿت

 ًبعؿبیی عّػهیجبكضّثٌبثغایي14 اؿتغاػ کْلیي ػوغپالؿوبیی ًیوَ•

 ُوغاٍ کْلیي ؿبکـیٌیل ُیضعّلیؼ هیؼاى صع کبُق ثب کجضی دبص

.ًیـت



هتببْلیسن دارّ

 كجکَ صع کَ کجضی، هیکغّػّهبل آًؼیوِبی کٌتغل تذت صاعُّب هتبثْلیـن

 ایي صع.هیگیغص هْعت صاعًض، لغاع کجضی آًضّپالؿویک عتیکْلْم هبف

 صعهی آة صع هذلْل فغم ثَ چغثی صع هذلْل دبلت اػ صاعُّب فغایٌض

.كًْض صفغ لبثل کلیَ آیٌض،تباػعاٍ

 تؼضاص کبُقکجضی، ؿیغّػ هبًٌض کجضی، هؼهي ثبثیوبعیِبی صعثیوبعاى

 هتبثْلیـن صع تضاسل ؿجت کجضی سْى جغیبى کبُق ّیب کجضی ؿلْلِبی

 آل صیبػپبم، هغفیي، هبًٌض صاعُّبیی ػوغصفؼی ًیوَ ػهبى.هیلْص صاعّیی

 ثیوبع صع ّکْعًّیْم کوتغی هیؼاى ّثَ پبًکغًّیْم لیضّکبییي، فٌتبًیل،

.ثْص سْاُین هْاجَ صاعُّب تجوؼی هیبثضّثباثغات افؼایق کجضی ؿیغّػ

 اػ ّجلْگیغی کجضی سْى جغیبى کبؿتي ثضلیل تجشیغی ثیِْكی صاعُّبی

.هیٌوبیٌض هضاسلَ صاعُّب پبکـبػی صع صاعُّب کٌٌضٍ تجؼیَ آًؼیوِبی



تشکیل ّدفع بیلی رّبیي

.ثیلیغّثیي ًبكی اػ كکـتَ كضى ُوْگلْثیي اؿت1.

.صع ؿیـتن عتیکْلْ آًضّتلیبل تْلیض هیلْص2.

.ثَ آلجْهیي هتول كضٍ ثَ کجضهٌتمل هیلْص3.

،صفغ (غیغکًْژّگَ)ثیلی عّثیي هتول ثب پغّتئیي صعآة هذلْل ًیـت4.

.اصعاعی ًضاعص

.ثب گلْکْعًّیک اؿیض صع کجض ثبًض كضٍ،کًْژّگَ هیلْص5.

هیؼاى کوی اػ ثیلی عّثیي کًْژّگَ كضٍ ّاعص جغیبى سْى كضٍ اػ 6.

ثبلی آى ّاعص کبًبلِبی هفغاّی كضٍ ّاعص عّصٍ .کلیَ صفغ هیلْص

.  کْچک هیلْص



جریبى خْى کبدی

تْؿظ  %70سًْغؿبًی ثَ کجض،.ثغّى صٍ للجی عاصعیبفت هیکٌض%25کجض

.تْؿظ كغیبى ُپبتیک هْعت هیگیغص%30ّعیضپْعت ّ

تْؿظ%50ّ ُپبتیک كغیبى تْؿظ%50کجض ثَ عؿبًی اکـیژى 

.هیجبكض ّعیضپْعت

جغادی،ؿجت صععْل للجی صٍ ّثغّى ػوْهی سْى فلبع کبُق 

.هیلْص ّعیضپْعت سْى جغیبى کبُق

 ؿغسغگ صّؿْثیي اعتجبط تجشیغی ثیِْكی صعدضْعصاعُّبی

 صعًتیجَ.هیغّص اػثیي (کجضی اتْعیگْلیلي)ّّعیضپْعت ُپبتیک

.هیلْص ایـکوی کجضثیلتغهـتؼض



تؼییي جغیبى سْى کجضی

 جغیبى سْى کجضی اعتجبط هـتمین ثب فلبع سًْغؿبًی کجض ّاعتجبط هؼکْؽ

.ثب همبّهت ػغّق ادلبیی صاعص

ؿیـتن اػ ػغّق، کٌٌضٍ تٌگ ػوجی ُبی عكتَ تْؿظ ادلبیی ػغّق 

 ٌُگبم صع ادلبیی اػوبة تذغیک .هیگیغًض ػوت ؿوپبتیک ػوجی

 غلظت ّافؼایق سْى، اکـیضکغثي صی افؼایق كغیبًی، ُیپْکـوی

 ّکبُق ادلبیی ػغّق همبّهت افؼایق سْى،ؿجت آهیٌِبی کبتکْل

.هیلًْض کجضی سْى جغیبى

 تالكی ُپبتیک، كغیبى سْى جغیبى افؼایق کجضی، سْصتٌظیوی عجك

.هیلْص هذـْة ثبة ّعیض جغیبى کبُق ثغصى اػثیي جِت



:صع هْاعص ػیغًیؼ جغیبى سْى کجضی کبُق هیبثض

ّلفَ هیلْصّثٌبثغایي فغاُن ًیؼ ثتب ُبی گیغًضٍ عغیك اػ کجضی سْى جغیبى 

 کجضی سْى جغیبى کبُق ثب پغّپغاًْلْل، هوغف ٌُگبم صع ُب گیغًضٍ ایي

.اؿت ُوغاٍ

َفلبع افؼایق ؿجت ،للت ادتمبًی ًبعؿبیی ّیب ُب عیَ هثجت ثبفلبع تِْی 

 کن عا کجضی سْى جغیبى كضٍ، کجضی ّعیض فلبع افؼایق ًتیجَ ّصع هغکؼی ّعیض

.هیلًْض کجض ثَ سًْغؿبًی فلبع کبُق ّؿجت هیکٌٌض

هْجت کَ .هیلْص سْى جغیبى ثغاثغ صع همبّهت افؼایق ؿجت کجضی ؿیغّػ 

.هیگغصص کجضی سْى جغیبى کبُق



تأثیغ صاعُّبی ثیِْكی عّی جغیبى سْى کجضی

ای هٌغمَ ثیذـی ُوبًٌض اؿتٌلبلی ثیِْكی صاعُّبی 

 صعهض30تب20 دضّص کبُلی ثب ثغؿض،T5 ؿغخ ثَ کَ

 عْع ثَ کبُق ایي .ُـتٌض ُوغاٍ کجضی سْى جغیبى صع

.هیجبكض سًْغؿبًی فلبع کبُق ػلت ثَ ثبعػی

عّی کوتغی اثغات ُبلْتبى، ثب همبیـَ صع ایؼّفلْعاى 

 ؿلْلِبی ثَ عؿبًی ّاکـیژى صاكتَ، کجضی سْى جغیبى

 هٌبؿت عؿبًی اکـیژى دفظ.هیگیغص هْعت ثِتغ کجضی

 جغادی اػ پؾ کجضی استالالت اػ جلْگیغی جِت کجضی

 هلبثَ اثغی ًیؼ ّؿّْفلْعاى صؿفلْعاى.هیجبكض هِن

.صاعًض ایؼّفلْعاى



جغادی عّی جغیبى سْى کجضی   تأثیغ

 ثیِْكی ٌُگبم کجضی سْى جغیبى کبُق هؼیبع هِوتغیي

 کجض ثَ ػول هٌغمَ ًؼصیکی ّ جغادی تذغیکبت ػوْهی،

 کلَ ػول صع کجضی سْى جغیبى صع کبُق ثیلتغیي . هیجبكض

.اؿت کجض ًؼصیک ػول هٌغمَ کَ هیجبكض ؿیـتکتْهی



آػهبیلبت فؼبلیت کجضی

اهب کغصٍ ثغّػ کجضی آؿیت هْاعصی صع دتی کجضی ثبالی طسیغٍ ثؼلت 

 صع تٌِب کجضی ؿیغّػ صع هثبل ثغای.اؿت ًٌِبصٍ آػهبیلبت عّی تأثیغی

 هـیغ اػ عا ّآى كْص کجضّاعص ثَ اؿتغؿی کَ ثیِْكی ّیب جغادی هْاعص

  .هیکٌض ثغّػ ثیوبعی ایي ای ػهیٌَ هـبیل کٌض، سبعج عجیؼی

صع جغادی،استالل ػول اػ کجضپؾ ػولکغص استالل ػوضٍ هکبًیـن 

 کَ هیجبكض، ّثیِْكی جغادی ٌُگبم کجضی ؿلْلِبی ثَ عؿبًی اکـیژى

.اؿت ثیلتغ استالل ایي هیؼاى ثبكض کجض ثَ ًؼصیکتغ ػول هذل ُغچَ

جغادی اػ کجضپؾ ػولکغص استالل عّی تأثیغی ثیِْكی صاعُّبی 

 ثغاثغ صع عا کجضی ؿلْلِبی کجضی ؿیغّػ گفت هیتْاى تٌِب .ًضاعًض

 ػول، هذل ًؼصیکی هکبًیـن اػ ًبكی ّاثغات ثیِْكی صاعُّبی اثغات

.هیکٌض پظیغتغ آؿیت



صع ّالغ استالل ػولکغص کجضی پؾ اػ ػول جغادی، صع 

دضْع ثیوبعی ُوغاٍ کجضی، ثیلتغیي تأثیغات عا عّی 

.آػهبیلبت کجضی سْاُض صاكت

 هیلًْض،كبهل اًجبم هؼوْل عْع ثَ کَ کجضی آػهبیلبت

 آًؼیوِبی ،عّثیي ثیلی ،آلجْهیي ؿغهی غلظت

 ػهبى تؼییيّ فـفبتبػ آلکبلیي ّ آهیٌْتغاًـفغاػ

  استالالت آػهبیلبت ایي ثغاؿبؽ.هیجبكٌض پغّتغّهجیي

 اػ پیق استالالت ثوْعت هیتْاًٌض جغادی اػ پؾ کجضی

.كًْض ثٌضی تمـین کجضی، اػ ّپؾ کجضی صاسل کجضی،



استالالت پیق کجضی

 ثغّػ جغادی ػول اػ یغلبى،پؾ هْعت ثَ کجضی اػ پیق استالالت

 ایي کَ هیجبكض ثیوبع ثَ عّثیي ثیلی دض اػ ثیق عؿیضى آى ػلت.هیکٌٌض

  تلکیل ُوبتْم هجضص جظة ،(سْى تشغیت)ُوْلیؼ ػلت ثَ هیتْاًض اهغ

.ثبكض کبهل سْى تجْیؼ ّیب كضٍ،

 ُب عتیکْلْؿیت تؼضاص افؼایق یب ُوبتْکغیت کبُق ؿجت ُوْلیؼ•

.هیلْص

 .اؿت عّثیي ثیلی گغم هیلی 250 دبّی کبهل سْى ؿی ؿی500•

 تغییغ ثضّى عا کبهل سْى اػ ثبالیی هیؼاى هیتْاًٌض ؿبلن کجض ثب ثیوبعاى

 هلکالت ثب ثیوبعاى صع اهب ًوبیٌض صعیبفت عّثیي ثیلی ؿغهی صعغلظت

.اؿت هتفبّت پبؿز ایي کجضی ای ػهیٌَ

 ثغّػ یغلبى كْص،g/dl3 اػ ثیلتغ اگغ عّثیي ثیلی ؿغهی غلظت•

.ثبالؿت غیغکًْژّگَ  عّثیي ثیلی هیؼاى دبلت ایي صع.هیٌوبیض



استالالت صاسل کجضی

استالل صاسل کجضی ؿجت آؿیت هـتمین ُپبتْؿلْلغ هیلْصکَ هیتْاًض ثَ 

ػلت اثغؿوی صاعُّب، ؿپتی ؿوی، ُیپْکـوی كغیبًی، ًبعؿبیی ادتمبًی 

ػالئن ایي كکل اػ استالل پؾ اػ ػول ثوْعت .للت ّیب ّیغّؿِب ثبكض

افؼایق ثیلی عّثیي سْى ّافؼایق صع غلظت آهیٌْتغاًـفغاػ ؿغهی 

.هیجبكض

صع ایي كکل استالل کجضی، تجوغ جؼء کًْژّگَ ثیلی عّثیي عا صاعین کَ •

.صع ّالغ صع صفغ ثیلی عّثیي کًْژّگَ ثضاسل هفغا استالل ثْجْص هی آیض

ُپبتْؿیتِب دبّی هیؼاى ػیبصی آًؼین آهیٌْتغاًـفغاػ ُـتٌض کَ صع •

.آؿیجِبی دبص کجضی ثضاسل جغیبى سْى هیغیؼًض

ثب افؼایق غلظت ( ُپبتیت)ثیوبعیِبی التِبثی غیغ استوبهی کجضی•

.ؿغهی آالًیي آهیٌْ تغاًـفغاػ ُوغاٌُض



استالالت پؾ کجضی

 عّثیي ثیلی افؼایق ُوچْى ػالئوی ثب کَ کجضی اػ پؾ استالالت

 هلشن فـفبتبػ آلکبلیي ؿغهی غلظت ّافؼایق(کٌژّگَ ػوضتًب)سْى

.هیجبكض هفغاّی هجغای اًـضاص صٌُضٍ ًلبى هیلْص،

 هْالغ صع دتی صاعصّ ّجئض هفغاّی هجبعی ؿلْلِبی صع فـفبتبػ آلکبلیي•

.هیبثض افؼایق ثغاثغ3تب هفغاّی اًـضاص سفیف

 جغادی،کلـتبػ ػول اػ پؾ اؿت هوکي پبییي سْى فلبع پیغثب افغاص صع•

 ّ كغیبًی ُیپْکـوی آى، ػالئن کَ کٌض ثغّػ سین سْف کجضی صاسل

.هیجبكض ػیبص سْى صعیبفت

 ؿبػت48 هیکٌض، ثغّػ کجضی استالل ػٌْاى ثَ ػول اػ پؾ کَ یغلبًی•

.هیوبًض ثبلی ثیوبعاى ایي صع عّػ28تب14 دضّص هیلْصّ ایجبص ػول اػ پؾ



ُپبتیت ُبلْتبًی

کجضی استالالت کٌٌضٍ تِضیض اهب ًبصع كکل ُبلْتبًی ُپبتیت 

 صفغ تٌفؾ اػعاٍ كضٍ ثضى جظة کَ اؿت گبػی تٌِب ُبلْتبى.هیجبكض

 فلْعّاؿتیل تغی ًبم ثَ ای هبصٍ ثضى، صع آى هتبثْلیـن دیي صع.ًویلْص

 ثوْعت کجضی ؿلْلِبی ؿغخ ُبی پغّتئیي کِجب هیلْص تْلیضTH یب ُبلیض

 دبلت اػ کجضی هیکغّػّهی ُبی پغّتئیي صعًتیجَ.هیضُض پیًْض کّْاالًتی

.تْلیضهیلْص ثبصی آًتی آًِب ّػلیَ هیکٌٌض تغییغ سْصی غیغ ثَ سْصی

ژى آًتی ثیي ّاکٌق ؿجت ُبلْتبى ثب هجضص ثغسْعص کَ اؿت ایي ثغ فغى

 ُبلْتبًی ُپبتیت ّثوْعت هیلْص کجضی آؿیت ثَ هٌجغ کَ كْص ثبصی آًتی–

.هیکٌض ثغّػ

 کْصکبى ًـجت ثَ ثؼعگـبالى دتی ثب فْاهل کْتبٍ هضت، کوتغ صچبع

.ُپبتیت ُبلْتبًی گغصًض



:ًْع هـوْهیت کجضی ایجبص هیکٌض2ُبلْتبى 

  افؼایق ّثب اؿت كًْضٍ سْة سْصثشْص هیجبكض سفیف کَ اّل ًْع1.

 سْى جغیبى صع تغییغات .هیلْص هلشن آهیٌْتغاًـفغاػ ؿغهی غلظت

 کجضی ؿلْلِبی عؿبًی اکـیژى صع استالل ثوْعت هیلْصکَ ایجبص کجضی

.اؿت

 کجضی هـوْهیت ًظغ اػ ّلی کوتغ كیْع ًظغ اػ کَ صیگغ ًْع2.

 کجضی آؿبی ثغق ًکغّػ هْجت کَ (ُبلْتبًی یغلبى)كضیضتغاؿت

  كبهل کجضی ػولکغص استالل اػ فغم ایي ثبلیٌی تظبُغات.هیگغصص

  ُبلْتبى ثب ثغسْعص اػ ای ّؿبثمَ ،هفبهل صعص ،عاف ،تت ،آئْػیٌْفیلی

.هیجبكض



آؿیت ُبی فیؼیْلْژیک کجضی

ثیوبعی ُبی کجضی عا ثغْع لغاعصاصی ثَ گغُِّبی ػیغ عجمَ 

:ثٌضی هیکٌٌض

ُپبتیت ّیغّؿی هؼهي ّدبص، ؿیغّػ الکلی )پبعاًلیوی1.

(ثب یب ثضّى افؼایق فلبع پْعت

(اًـضاص عاٍ سبعج کجضی ػعص آة)کلـتبتیک2.



ثیوبعی پبعاًلیوی کجض

.هیجبكض کجضی پبعاًلین پیلغفتَ ثیوبعی ثبعػ ًلبًَ ػضْ چٌض صع استالل•

 للجی ػولکغص پْعت، ّعیض فلبع افؼایق ثب ُوغاٍ ؿیغّػی ثیوبعی صع•

 ّفلبع پبییي هذیغی ػغّق همبّهت ثبال، للجی صٍ ثغّى ثوْعت ػغّلی

  .هیلْص ظبُغ عجیؼی سْى

ثغ ػکؾ صع ؿیغّػ الکلی هوکي اؿت ثضلیل کبعصیْهیْپبتی ًبعؿبیی ادتمبى •

.ثْجْص آیضCHF))للت

 ثَ هٌجغ کَ اؿت پْعت ّعیض سْى فلبع افؼایق کجضی، ؿیغّػ اهلی ؿیوبی•

 جغیبى ثغاثغ صع همبّهت افؼایق آى ػلت.هیگغصص کجضی سْى جغیبى کبُق

 ایي .اؿت پْعت ّعیض فلبع افؼایق دبهل کَ هیجبكض کجض اػ ػجْعی سْى

صاعص پی صع عا ػیغ پیبهضُبی همبّهت افؼایق



 ّ كلِب هبًٌض ّاػضب اًضاهِب ثـیبعی صع جبًجی ّؿغسغگ ؿیبُغگِب1.

.آیٌض هی ّجْص ثَ ادلبیی اًضاهِبی

.یبثض هی کبُق آهیٌِب کبتکْل ثَ ػغّلی للجی صؿتگبٍ پبؿز2.

  تِْیَ هؼادن هیتْاًض کَ هیلْص ایجبص كکن صع هبیغ تجوغ یب آؿیت3.

.كْص سْى ّعیضی ّثبػگلت عیْی

 ثغّػ ؿغسغگی ُیپْکـوی آى ثضًجبل کَ هیضُض عر صگغؿْیی یب كبًت4.

. هیکٌض

 كضى عْالًی ُوچْى اًؼمبصی استاللت صچبع ؿیغّػی ثیوبعاى ثیلتغ5.

 کبُق ثضلیل کَ هیلًْض تغّهجْپالؿتیي ّػهبى پغّتغّهجیي ػهبى

.هیجبكض ای لشتَ ػْاهل ؿبست

.هیٌوبیض ثغّػ هٌتلغ ػغّلی صاسل اًؼمبص یبDIC گبُی6.

 کجضی ثیوبعی ُوغاٍ اغلت الکتغّلیتی تؼبصل ّػضم کلیْی استالل7.

.هیلْص هلبُضٍ



ثیوبعی کلـتبتیک

صع هفغاّی ّاؿیضُبی کلـتغّل، عّثیي، ثیلی ُوچْى هْاصی تجوغ 

 کیـَ استالالت ثب ُوغاٍ اغلت کَ اؿت کلـتبتیک ثیوبعی ًلبًَ سْى

 ثغْع كضٍ طکغ هْاص ػیغا .هیجبكض هفغاّی ُبی ؿٌگ ّجْص ثضلیل هفغا

.هیلًْض صفغ هفغا ثب عجیؼی

 استالالت للجی ػغّلی صع ثیوبعی اًـضاص هفغاّی كجیَ ؿیغّػ کجضی

. سْصعا ًلبى هیغُض کَ كبهل کبُق پبؿز پظیغی ثَ هبتکْل آهیٌِبؿت

.اػ ایٌغّ ایي ثیوبعاى ًیؼ تذول اػ صؿت صاصى سْى عا ًضاعًض

صاسل هبیؼبت كضى جبیگؼیي ػغّلیف للجی کالپؾ اػ جلْگیغی ثغای 

.هیجبكض ضغّعی عفتَ صؿت اػ ػغّلی



اصاعٍ ثیِْكی صع ثیوبعی پبعاًلین کجض

ؿیغّػ ثیوبعاى صعهض10تب5 کَ هیلْص ػصٍ تشویي 

 لغاع جغادی ػول تذت سْص ػًضگی آسغ ؿبل2 صع الکلی

.هیگیغًض

عیْی هؼهي اًـضاص ّثیوبعی ّػفًْت آؿیت ّجْص 

 اػ پؾ(هْعثیضیتی)ػْاعى جغادی، اػ پیق ّپٌْهًْی

.هیبثض افؼایق جغادی



آهبصگی پیق اػ جغادی

ػهبى ثْصى عْالًی هْعت صع PTّیتبهیي اؿت الػم Kثوْعت 

 ًلبًَ پغّتغّهجیي، ؿبست عّی تؼعیك تأثیغ ػضم .كْص تجْیؼ تؼعیمی

 اًـضاص ثضلیل پغّتغّهجیي تْلیض صع استالل اگغ.اؿت کجضی كضیض ثیوبعی

 گْاعكی جظة تـِیل جِت هفغاّی ًوکِبی ّجْص ّػضم هفغاّی

  .هیلْص صعهبى kّیتبهیي تجْیؼ ثبكض،ثبK ّیتبهیي

 صع ایي ثیوبعاى ادتوبل کبُق لٌض سْى ّجْص صاعص ّثبیض هذلْلِبی لٌضی عا

.هْعص تْجَ لغاع صاص

ثب کجضی ؿیغّػ کَ چغا اؿت ضغّعی کغیـتبلْئیضی هبیغبت کبفی تجْیؼ 

 صٍ ثغّى اثغثیِْكی صع کَ آًجبیی ّاػ اؿت ُوغاٍ کجضی سْى جغیبى کبُق

 اکـیژى کبُق اػ جلْگیغی ثغای هبیؼبت ججغاى پؾ یبثض هی کبُق للجی

 کلیْی ًبعؿبیی ادتوبل یغلبًی ثیوبعاى صع.ضغّعیـت ُپبتْؿیتِب ثَ عؿبًی

 آًتی صعهبى ًّیؼ .كْص تجْیؼ اصعاع ثغلغاعی جِت  هبًیتْل .صاعص ّجْص

.ضغّعیـت ػول اػ پیق هغدلَ صع ثیْتیکی



اصاعٍ ثیِْكی ٌُگبم جغادی

صاعّی ثیِْكی سبم ّیب عّف ثیِْكی سبم صع ثیوبعاى کجضی ّجْص 1.

.ًضاعص

 ّؿّْفلْعاى صؿفلْعاى ایؼّفلْعاى، تجشیغی، ثیِْكی صاعُّبی ثیي صع2.

 ثَ عؿبًی اکـیژى ّ هیکٌٌض فغاُن عا کجضی سْى جغیبى ثِتغیي

 صع هشضع یک ّیب اػت اکـیض تجْیؼ ثب هیتْاى.هیلْص تأهیي ُپبتْؿیتِب

.صاص کبُق عا تجشیغی ثیِْكی صاعّی آى،همضاع کٌبع

 صاعُّبی یبثضّى اػت،ُوغاٍ اکـیض کٌبع صع ثیذـی صاعُّبی تؼعیك3.

 صاعُّب کٌض هتبثْلیـن ثضلیل اهب ثبكض هفیض هیتْتٌض تجشیغی ثیِْكی

.صاعص ّجْص صاعُّب تجوؼی اثغات ثغّػ اهکبى

 صع اًؼمبصی ّضؼیت ّیب ًضاكت ّجْص اًؼمبصی استالالت کَ هْعتی صع4.

.اؿت هفیض ای هٌغمَ ثیذـی ثْص، هغلْة دض



 هٌبؿجی ػضالًی کٌٌضٍ كل صاعُّبی ّهیْاکْعیْم کْلیي ؿبکـیٌیل .5

 پالؿوب، اؿتغاػ کْلیي فؼبلیت کبُق ادتوبل ثَ تْجَ ثب اهب ُـتٌض

 پبکـبػی عّی تأثیغی کجضی استالل.ًوْص تؼضیل عا آًِب همضاع ثبیض

.ًضاعص آتغاکْعیْم ّؿیؾ آتغاکْعیْم

 ّتأهیي اصعاع، صٍ اًؼمبصی،ثغّى ّضؼیت ،اؿیضیتَ،ABG ًظبعت.6

.هیجبكٌض ضغّعی جغادی ٌُگبم صع سبعجی گلْکؼ

 کَ گیغص هْعت آُـتَ ای اًضاػٍ ثَ سْى، تؼعیك لؼّم هْعت صع.7

.كْص ججغاى کجض  تْؿظ ؿیتغات پبکـبػی کبُق

 CVPّ تْؿظ للت پغكضگی ّفلبع هیلْص اًجبم صلیك هبیؼبت تجْیؼ.8

  .هیلْص ثغعؿی آعتغیبالیي



اصاعٍ ثیوبع پؾ اػ جغادی

ثیوبعیِبی صع کجضی استالل ثغّػ ادتوبل ثیِْكی، صاعّی ثَ تْجَ ثضّى 

.صاعص ّجْص چغادی اػ پؾ کجضی هؼهي

کجضی سْى جغیبى عّی ثیِْكی صاعُّبی اثغات ثضلیل هیتْاًض اهغ ایي 

.ثبكض  کجضی عؿبًی ّاکـیژى

هیجبكض جغادی اػ پؾ یغلبى ػلت یک اًـضاصهفغاّی یب کلـتبػ.

ًظغ هض عا ػفًْت ثبیض صاعص ّجْص ػول اػ پؾ ثبعػی کجضی استالل اگغ 

.گغفت



ًلبًگبى لغغ هوغف الکل

 ػالهت ؿٌضعم لغغ هوغف الکل، ُظیبًِبی لغػكی اؿت کَ دضّص

.ؿبػت پؾ اػ لغغ هوغف الکل ثغّػ هیکٌض48تب 24

افؼایق فؼبلیت . پؾ اػ ػول ثیوبع صاعای لغػف ّ تُْوبت اؿت

ؿوپبتیک ثب آػاصی کبتکْل آهیي ُب ثوْعت تؼغیك، افؼایق صعجَ 

.دغاعت، تبکیکبعصی ّ فلبع سْى ثغّػ هیکٌض

دضّص صع لغػكی،صیبػپبم ُظیبى ؿٌضعم صعهبى جِتmg10-5 

 ثتب یک ًّیؼ.اؿت هفیض ثیوبع کغصى آعام یکجبعثغای صلیم5َ ُغ

 ثیوبع للت ضغثبى تب اؿوْلْل، یب ایٌضعال هبًٌض اًتبگًْیـت

 هٌیؼیْم ّاهالح هبیؼبت.كْص دفظ صلیمَ صع ضغث100َکوتغاػ

 لْلَ ثب ُْایی عاٍ.اؿت هفیض هبیؼبت اهالح جِت صاع ّپتبؿین

.كْص هذبفظت کبفضاع ًبی



اصاعٍ ثیِْكی صع هـوْهیت الکلی

هوغف ثب الکل،ثیوبعاى هؼهي هوغف ثب ثیوبعاى ثب همبیـَ صع 

 کٌٌضگی تضؼیف اثغات چْى صاعًض کوتغی ثیِْكی ثَ ًیبػ الکل دبص

.هیلْص اضبفَ  ثیِْكی صاعُّبی ثَ الکل دبص هوغف اػ ًبكی

ایي ثیوبعاى تْاى اؿتغؽ ّاػ صؿت صاصى سْى عا ًضاعًض.

هغی تذتبًی اؿفٌکتغ ًّیغّی هیکٌض آعام عا هؼضٍ تشلیَ الکل 

  عْل صع آؿپیغیلي هـتؼض ثیوبعاى ایي ًتیجَ صع .هیضُض کبُق عا

.هیجبكٌض ػول

اؿت هوکي ثیوبعاى ایي صع جغادی سًْغیؼی

ثبكض پالکتِب تجوغ صع الکل اػ ًبكی تضاسلی استالل اػ ثبػتبثی 



ثیوبعیِبی هجبعی هفغاّی

 ثیي ػًبى  %20ّ هغصاى  %10دضّص صع هفغا کیـَ ؿٌگِبی•

 ثَ ؿیـت کلَ دبص هکغع دوالت .اؿت كضٍ گؼاعف ؿبل65-55

.هیکٌٌض پیلغّی فیجغّتیک هفغاّی کیـَ ؿوت

 آلکبلي غلظت ّیب ؿغم عّثیي ثیلی افؼایق کجضی آػهبیلبت صع•

 .هیلْص فـفبتبػهلبُضٍ

 صع ؿٌگ تْلیض کلضکْلیتیبػیؾ،ؿجت دضْع هیلْص ثیٌی پیق•

  .كْص هؼهي کالًژیت ّیب هلتغک هفغاّی هجغای



اصاعٍ ثیِْكی صع ثیوبعیِبی هجبعی هفغاّی

اؿفٌکتغ صع اؿپبؿن ایجبص ؿجت ّفٌتبًیل هپغیضیي، هْعفیي، ُوچْى هشضعُبیی 

 .هیگغصًض هفغاّی هجغای فلبع افؼایق هْجت کَ هیلًْض کْلضکْصئْصًبل

.هیکٌض اكکبل صچبع صئْصًْم ثضاسل عا دبجت هبصٍ اًتمبل دبهلَ اؿپبؿن

ٍهیجبكض هفیض هشضع جبی ثَ تجشیغی ثیِْكی صاعُّبی اػ اؿتفبص.

صیگغ هلبثَ الپبعاؿکْپی عّف ثَ ؿیـتکتْهی کلَ صع ثیِْكی هالدظبت 

  هوکي كکوی صاسل فلبع افؼایق عّف ایي صع.هیجبكض الپبعاؿکْپی عّكِبی

.ًوبیض تضاسل سْى ّعیضی ُبّثغگلت عیَ تِْیَ ثب اؿت

كکوی صاسل هذتْیبت کَ دبل ػیي صع تغًضلٌجْعگ ّضؼیت صع ثیوبع صاصى لغاع 

 اهب.هیٌوبیض تـِیل ًیؼ عا ُب عیَ هکبًیکی تِْیَ هیکٌض، صّع ػول هذْعَ اػ عا

 اػ اؿتفبصٍ ثَ هیکٌض، هشتل عا ّعیضی ثبػگلت ّضؼیت ایي کَ آًجبیی اػ

.اؿت كضٍ تأکیض ػغّلی صاسل دجن دفظ جِت کغیـتبلْئیضی هذلْلِبی



ّ اًـبى آًگًَْ گلت کَ تمضیغف ؿبست

پبیبى


