
 راٌُوبی هصزف دارّی دیگْکظیي 

. دیگْکظیي دارّیی اطت کَ ثزای درهبى هؼکالت قلجی اس جولَ ًبرطبیی قلجی هْرد اطتفبدٍ قزار هی گیزد 
در ایي . ًبرطبیی قلجی ػزایطی اطت کَ قلت ًوی تْاًذ خْى کبفی را ثزای تبهیي ادتیبجبت ثذى پوپ ًوبیذ 

 .ػزایط دارّی دیگْطیي ثبػث ثِجْد تْاًبیی قلت در پوپ کزدى خْى هی ػْد 
دیگْکظیي ُوچٌیي در افزادی کَ هجتال ثَ ًبهٌظوی ضزثبى قلت یب ضزثبى طزیغ هی ثبػٌذ ُن تجْیش هی ػذ 

 .ّ ثبػث کٌتزل ّ آُظتَ کزدى ضزثبى قلت در آًِب هی گزدد 
 :طزیقَ هصزف

در صْرتی کَ فزاهْع کزدیذ دارّ را هصزف . ایي دارّ هی ثبیظت یک ثبر در رّس ّ در سهبى هؼیٌی هصزف ػْد 
 طبػت اس سهبى هصزف دارّ ًگذػتَ ثبػذ هی تْاًیذ آى را هصزف کٌیذ اگز 12کٌیذ در صْرتی کَ ثیؼتز اس 

ّ اس .  طبػت اس سهبى هصزف دارّ گذػتَ ثبػذ آى را در ّقت خْد در ًْثت ثؼذ هصزف کٌیذ 12ثیؼتز اس 
قجل اس هصزف . دارّ تزجیذًب ثب هؼذٍ خبلی ّ ثب یک لیْاى پز اس آة هصزف ػْد . هصزف دّ ثزاثز آى خْدداری کٌیذ 

دارّ در صْرتیکَ هجتال ثَ ًبردتی کلیَ ، تیزّییذ ّ ػذم تؼبدل الکتزّلیتِب هبًٌذ کن ثْدى ططخ کلظین ، پتبطین 
 .ّ یب هٌیشین در خْى خْد هی ثبػیذ پشػکتبى را هطلغ طبسیذ 

  

 :تذاخل دیگْکظیي ثب طبیز دارُّب
 ثزخی اس دارُّب ثب دیگْکظیي اثز تذاخلی دارًذ ثَ ػزح سیز 

  

دارُّبی ضذ اطیذ آلْهٌیْم دار ثبػث کبُغ فزاُن سیظتی : آًتی اطیذُبی دبّی آلْهیٌیْم یب هٌیشین·   
 طبػت پض اس هصزف دیگْکظیي خْدداری 2ثٌبثزایي اس هصزف ایي دارُّب هخصْصب تب . دیگْکظیي هی ػًْذ

 .ػْد 

  

 آلپزاسّالم ·         

  

 اپی ًفزیي ·         

  

 ایٌذّهتبطیي ·         

  

 دارُّبی ضذ طزطبى ·         

  

 دارُّب ّ هکول ُبیی کَ دبّی کلظین هی ثبػٌذ ·         

  

 دیْرتیک ُبیی هثل اطپزًْالکتْى ّآهیذارّى ·         



  

   هؼوْال در اثز ثزخی دیْرتیکِب هیشاى پتبطین کبُغ هی یبثذ ّ کوجْد پتبطین فزد را هظتؼذ هظوْهیت ثب 
 دیگْکظیي هی ًوبیذ 

  

 .ثزای افزادی کَ دیگْکظیي هصزف هی ًوبیٌذ افشایغ دریبفت پتبطین تْصیَ هی ػْد : دوبیت تغذایَ ای 

  

 هیلی گزم پتبطین هی ثبػذ 500هصزف هٌبثغ غذایی غٌی اس پتبطین هفیذ هی ثبػذ ثزای هثبل یک هْس دبّی 
. 

  

 لّْتیزّکظیي ·        

  

 ثؼضی دارُّبی کبٌُذٍ کلظتزّل هبًٌذ کلظتیزاهیي ّ کلظتیپْل·        

  

 هتْکلْپزاهیذ ·        

  

 تتزاطبکیٌیي - ارتیزّهبیظیي– ریفبهپیي– آًتی ثیْتیکِبیی هبًٌذ ًئْهبیظیي ·        

  

 طْلفبطبالسیي·        

  

 ثؼضی دارُّبی ضذ اطِبل دبّی کبتْلیي ّ پکتیي·         

  

 هلیي ُبیی هثل پظیلیْم·         

  

 ًفزدطیي – ّراپبهیل – دیلتبسم – دارُّبی ضذ فؼبر خْى هبًٌذ آهیلْدیپیي ·         

  



 دارُّبی اطتزّئیذی هبًٌذ پزدًیشّل ، دگشاهتبسّى ·        

  

فیجزُبی رژیوی ًبهذصْل ثبػث کن ػذى جذة دیگْکظیي در ًتیجَ کبُغ تبثیز آى هی ػًْذ ثَ ُویي ·   
غذاُبی پز فیجز .  طبػت ثؼذ اس غذا هصزف ػْد 2دلیل تْصیَ هی ػْد در ایي دارّ دذاقل یک طبػت قجل ّ یب 

 هثل طجْ ص، غالت ّ هکول ُبی غذای پز فیجز 

  

ثبػث کن ػذى هقذار . اگز ایي دارُّب ّ یب غذاُبی پز فیجز در سهبى ًشدیک ثَ هصزف دیگْکظیي هصزف ػًْذ 
 . ثَ ُویي دلیل تْصیَ هی ػْد کَ ایي دارّ ثب هؼذٍ خبلی هصزف ػْد . ایي دارّ در خْى هی ػًْذ 

 .ثٌبثزایي تْصیَ هی ػْد قجل اس هصزف ُز گًَْ دارّیی دتوًب ثب پشػک خْد هؼْرت ًوبییذ 

  

 . ػْارض جبًجی ًبػی اس هصزف دیگْکظیي چیظت
ثزخی اس ثیوبراى در اثز هصزف دیگْکظیي دچبر ثزخی ػْارض جبًجی هی ػًْذ هبًٌذ تِْع ، اطتفزاؽ ، اطِبل 
، درد هؼذٍ ، کبُغ اػتِب ثَ غذا ، خظتگی غیز هؼوْل ، کبُغ ضزثبى قلت ، ًبهٌظوی ضزثبى قلت ، گیجی 

 غغ ، تغییز در ثیٌبیی ، دیذى ُبلَ ًْراًی اطزاف اجظبم ،ػصجبًیت ّ افظزدگی 

تْجَ داػتَ ثبػیذ ثزخی اس ایي ػْارض جبًجی هی تْاًٌذ ثَ صْرت ُؼذار ثبػٌذ ّ درصْرت هصزف تصبدفی 
 : ثیغ اس دذ ایي دارّ دتوب ثَ آًِب تْجَ داػتَ ّدر صْرت ثزّس طزیؼب ثب پشػک توبص ثگیزیذ هبًٌذ 

  

 کبُغ یب افشایغ طزػت ضزثبى قلت

 هذفْع خًْی یب طیبٍ- 

 تبری دیذ - 

 گیجی ّ دبلت تُْن– 

  

 : تذاخل دیگْکظیي ّگیبُبى دارّیی
ثزای هثبل جٌظیٌگ ثبػث افشایغ ططخ . ثزخی اس دارُّبی گیبُی ثبػث تغییز اثز دیگْکظیي هی ػًْذ 

 . ایي دارّ در خْى هی ػْد 25دیگْکظیي در خْى ّگیبٍ ػلف چبی ثبػث کبُغ 
ثزخی اس گیبُبى دبّی گلیکْسیذُبی قلجی اطتزّئیذی هؼبثَ تزکیجبت دیژیتبل ّهؼتقبت آًِب هی ثبػٌذ چٌیي 
گلیکْسیذُبیی در صْرت هصزف ُوشهبى ثب دارُّبیی هبًٌذ دیگْکظیي ثَ دلیل اثزات افشایؼی هی تْاًٌذ هٌجز 

 .ثَ طویت قلجی ػًْذ
گیبُبًی کَ دبّی تزکیجبت دیجیتبل هی ثبػٌذ ثَ ػزح سیز ُظتٌذ ػیزیي ثیبى ، گل اًگؼتذاًَ ،ثزگِبی 

 (ػلف چبی )خزسُزٍ ،ُْفبریقْى 
طبیز گیبُبى دارّیی کَ هیتْاًٌذ هٌجز ثَ القبی اثزات طوی گلیکْسیذُبی دیژیتبلی ػًْذ ػبهل آًِبیی اطت 

ایي ًْع اس گیبُبى چٌبًچَ ثَ ػٌْاى هظِل ثَ طْر هشهي .کَ طجت کبُغ ططخ طزهی پتبطین هی ػًْذ 
هصزف ػًْذ یبدر هقبدیز سیبد ثَ کبررًّذ ثَ طْر هؼوْل هْجت دفغ ػذیذ پتبطین اس هذفْع هی ػًْذ اسجولَ 

 گیبٍ طٌب ،ریؼَ ریْاص ّریؼَ تزػک

گیبُبى دبّی کبفئیي ًَ تٌِب کبُغ پتبطین را تؼذیذ هی کٌٌذ ثلکَ ضزثبى قلت ّفؼبر خْى را ًیش افشایغ هی 
 . دٌُذ 

  



ثٌبثزایي اس هصزف آى ُوزاٍ . هصزف گیبٍ ّ یب هیٍْ سالشالک ثبػث تقْیت ّ ػولکزد دیگْکظیي هی ػْد : سالشالک 
 .ثب دیگْکظیي خْدداری ًوْد 

  

 :تْصیَ 
در آة ّ ُْای گزم یب ّرسع ػذیذ ّ یب کن ًْػیذى آة  (کوجْد آة ثذى )اس گزهبی ثیغ اس دذ یب ُیذراتَ ػذى 

 .خْدداری کٌیذ سیزا در اثز کن ػذى آة ثذى هظوْهیت ًبػی اس دیگْکظیي رر هی دُذ
اس هصزف غذاُبی . افشایغ اًذکی در کلظین پالطوب ثبػث افشایغ هظوْهیت ًبػی اس دیگْکظیي هی ػْد 

 . طبػت قجل یب ثؼذ اس هصزف دیگْکظیي خْدداری کٌیذ 2طزػبر اس کلظین 
کوجْد هٌیشین ثبػث ثزّس هؼکالت ثبلیٌی هتؼذدی اس .دیگْکظیي ثبػث افشایغ دفغ ادرادی هٌیشین هی گزدد 

. ػضالًی ، آریتوی قلجی ّ افشایغ دظبطیت ًظجت ثَ دیگْکظیي هی گزدد – جولَ دظبطیت ػصجی 
 .کوجْد هٌیشین ثبػث هوبًؼت اس ػولکزد صذیخ دیگْکظیي هی ػْد 

ثزای هصزف آى دتوب . هصزف هکول ُبی هٌیشین هؼوْال در افزادی کَ دیگْکظیي هصزف هی کٌٌذ هفیذ اطت 
 ثب پشػک خْد هؼْرت کٌیذ

 


