
 اثِ ًبم خذ

 تبسیخچِ ثٌضٍدیبصپیي ّب

 sedationاٍلیي داسٍیی اص ایي خبًَادُ ثَد وِ وطف ضذُ ٍ ثِ هٌظَس  Chlordiazepxide، 1661دس سبل 

 استفبدُ ضذ. sedativeٍ ثِ ػٌَاى 

Temazepam & Triazolam  ثِ ػٌَاىhypnotic .هطشح ضذًذ 

Clonazepam   ثِ ػٌَاىanticonvalsant  ِدس هشحلmaintenance therapy  استفبدُ هی ضَد. دس

ٍالغ ٍلتی هشیط تطٌح هی وٌذ دس فبص حبد ثِ هشیط دیبصپبم هی صًین ٍلی ثؼذ اص فبص حبد هدبص ثِ استفبدُ اص ایي 

هثل فٌَثبسثیتبل، فٌی تَئیي، ولًَبصپبم ٍ ... هی  maintenanceداسٍ ًیسین ٍ ثبیذ هشیط ساس سٍی داسٍّبی فبص 

 ستبد سٍی ایي داسٍ تبویذ ٍیظُ داضتٌذ.(گزاسین. ) ا

تٌفسی  Depressionهشیط ًسجت ثِ  Sedationهشي دس هسوَیت ثب ثٌضٍدیبصپین خیلی ًبدس است چَى 

خیلی ثیص تش است. ) هشیط خَاة است ٍلی تٌفس اٍ خَة است( ثش ػىس ایي هَظَع دس هخذس ّب هطشح 

 تٌفس وٌذ. است وِ هشیط هوىي است ثیذاس ثبضذ ٍلی خیلی آسام

 هىبًیسن ػول ثٌضٍدیبصپیي ّب

 Volume، پس حدن تَصیغ ایي داسٍ ّب )است. ّوچٌیي لیپًَیل هی ثبضذ  TCA،High Protein bindهثل 

of distribution.ثبال است ) 

سا وٌتشل وشدُ ٍ دس هشیط ایدبد خَاة هی وٌٌذ. ٍلی سسپتَس  type1،anxietyسسپتَس ّب : سسپتَس ّبی 

 muscleهی وٌٌذ. ) هشیط سا ٍاثستِ هی وٌٌذ( ٍ ّوچٌیي اثش  dependencyایدبد  type2ّبی 

relaxant )ًِیض ًبضی اص ایي سسپتَسّب هی ثبضذ. ) تبویذ استبد سٍی ایي ًىت 

ثٌبثشایي ٍلتی هشیط سا هی خَاٌّذ اًتَثِ وٌٌذ اص داسٍّبیی هثل هیذاصٍالم ) اص ثٌذصٍدیبصپیي ّبی وَتبُ اثش( 

 خَاة دس هشیط، ػعالت گشدى سا ًیض ضل هی وٌٌذ. ی وٌٌذ وِ ػالٍُ ثش ایدبداستفبدُ ه

 ّستٌذ. safeایي داسٍ ّبی 



) ایدبد خَاة آلَدگی( دس همبیسِ ثب اثش ظذ  hypnotic،sedationدس ایي داسٍ ّب تَلشاًس ًسجت ثِ اثش 

 اظطشاة سشیغ تش ایدبد هی ضَد. ) ًىتِ هْن(

هثبلی تَظیح دادًذ. هشیعی وِ اص ًگشاًی ثیص اص حذ ٍ اظطشاة ضىبیت هی وٌذ، استبد ًىٌتِ ثبال سا ثب روش 

) هؼوَال ایي داسٍ ّب ثِ ػٌَاهي ظذ اظطشاة ثِ وبس هی سًٍذ ٍ هؼوَال تحت دسهبى ثب ثٌضٍدیبصپیي لشاس هی گیشد.

اة آلَدگی ووتش ثشای ایدبد خَاة هصشف هی ضًَذ( سپس ایي هشیط ثؼذ اص استفبدُ اص داسٍ ثب ضىبیت خَ

هشاخؼِ هی وٌذ. دس ایي حبلت ثبیذ ثِ هشیط تَظیح دادُ ضَد وِ ثبیذ حذالل یه هبُ اص ایي داسٍ استفبدُ وٌذ 

 تب ًسجت ثِ اثش خَاة آلَدگی ٍ خوَدگی تَلشاًس ایدبد ضَد ٍ دس حبلی وِ اثش ظذ اظطشاة ثبلی هی هبًذ.

آلپشاصٍالم استفبدُ هی وٌین. دس ایي حبلت ٍثتی  اگش هشیط خیلی خَاة آلَد ثَد اص داسٍیی وَتبُ اثش هثل

داسٍ توبم  Half Lifeضت ) استبد دس لبلت هثبل تَظیح دادًذ( داسٍ سا هصشف هی وٌذ تب صجح  8هشیط سبػت 

 ضَد ٍ َّضیبسی هشیط خَة خَاّذ ثَد. ٍلی اگش ثِ هشیط دیبصپبم یب ولًَبصپبم ثذّین ایي اتفبق ًخَاّذ افتبد.

Withdrawal  :.دس ًتیدِ ٍلتی داسٍ لطغ ضَد هشیط  ثب دسگیشی سسپتَس تیپ دٍ ٍاثستگی ایدبد هی ضَد

 autonomic instability 2.Paraesthesia.1داسای ػالئن هحشٍهیت خَاّذ ثَد وِ ػجبستٌذ اص : 

3.Headache 4.Termor 5.Seizure 

ٍلتی  Loarezam,alperazolamدس داسٍ ّبی وَتبُ اثش ثیص تش دیذُ هی ضَد هثل  Withdrawalػالئن 

هبُ ایي داسٍ ّب سا استفبدُ وشدُ است دس ٌّگبم لطغ دچبس ػالئن هحشٍهیت هی وشدد. دس ایي ضشایط  4هشض 

هدجَس ّستین ثِ هشیط داسٍیی ثذّین وِ تشن سا آّستِ وٌذ. پس داسٍ ّبی وَتبُ اثش سُ ثِ طَالًی اثش 

change م هی وٌین. دس ایي حبلت ػالئن ووتشی ایدبد هی ضَد. سپس هی وٌین. هثال آلپشاصٍالم سا دیبصپب

دٍص ّفتگی  4/1هی وٌین. یؼٌی آّستِ آّستِ دٍصش سا ون هی وٌین. ثشای هثبل ّش ّفتِ   taperدیبصپبم سا 

 داسٍ سا ون هی وٌین.

 سثیتبلفٌَثب

هشیط سا هؼبیٌِ هی  ثیتبل داسٍیی است وِ دس اثش هسوَیست ثب آى هشي ظبّشی ایدبد هی ضَد. ٍلتیسفٌَثب

وٌین فىش هی وٌین فَت ضذُ است. پس ثبیذ ثِ طشیمی ایي داسٍ سا اص ثذى خبسج وٌین. فٌَثبسثیتبل ثش خالف ثمیِ 

داسٍّبی گشٍُ هحلَل دس چشثی ًیست ٍ خیلی حدن تَصیغ ثبالیی ًذاسد. هحلَل دس آة است ٍ دسصذ ػوذُ 



ایي خصَصیت ّب ووه هی وٌذ وِ فٌَثبسثیتبل سا ثتَاًین اص  ای آى ثذٍى هتبثَلیضُ ضذى اص ولیِ دفغ هی ضَد.

 خَى ثیشٍى ثىطین.

( هی pka = 7.24ایي داسٍ تمشیجب پبییي ٍ ثِ سوت اسیذی است. ) Pkaحبل چگًَِ ایي وبس سا اًدبم ثذّین؟ 

است وِ دس آى همذاس یًَیضُ داسٍ ثب همذاس غیش یًَیضُ آى ثشاثش است. ّوبًطَس وِ گفتِ ضذ ایي  Pka ،pHداًین 

داسٍ هحلَل دس آة اسٌت پس ثِ ساحتی اص گلَهشٍل ّب سد ضذُ ٍ ثِ لَلِ پشٍگضیوبل هی سسذ. هی داًین دس ایي 

وٌین. هی داًین وبًبل ّبی  لسوت اص ًفشٍى پذیذُ ثبصخزة صَست هی گیشد پس یبیذ اص ایي پذیذُ خلَگیشی

ثبصچزة یًَیضُ ّستٌذ پس اگش وبسی وىٌین وِ همذاس یًَیضُ داسٍ افضایص یبثذ اص پذیذُ ثبصخزة خلَگیشی 

 داسٍ ادساس سا للیبیی هی وٌین تب همذاس یًَیضُ داسٍ ًیض افضایص یبثذ. PKaخَاّین ًوَد، ثذیي هٌظَس ثب تَخِ ثِ 

ثبالیی داسًذ وِ ثِ سوت  PKaبل است ٍ داسٍ ّبی وَتبُ اثش خبًَادُ ثبسثیتَسات هَظَع ثبال ثشای خَد فٌَثبسثیت

 َاة ًخَاّذ داد.بیی ضذى هی سٍد ٍ استشاتظی ثبال خللی

فٌَثبسثیتبل آًضین ّبی سیتَوشٍم سا فؼبل هی وٌذ وِ دس صَست استفبدُ ثب داسٍ ّبی دیگش ثبیذ هَسد تَخِ لشاس 

بهیٌَفي تطذیذ هی ضَد چَى هتبثَلیسن ایي داسٍ ثِ دلیل افضایص فغبلیت گیشد. ثشای هثبل هسوَیت ثب است

 سیتَوشٍم ثیطتش ضذُ است.

 : تبٍل دس هٌبطك skin ballae.2. ّیپَتشهی  1یبفتِ ثبسص ٍخَد داسد :   2دس هؼبیٌِ افشاد هسوَم ثب فٌَثبسثیتبل 

dependent  ِدیذُ هی ضَد ثشای هثبل دس ًبحیِ پبضٌِ پب یب ًبحیbattock)ثبته( 

ّستٌذ ٍ سٍی وبًبل ّبی  CNS Depressantایي داسٍ ّب ) هٌظَس ثٌضٍدیبصپیي ّب ٍ ثبسثیتَسات ّب( ّوگی 

ثبص هبًذى ایي وبًبل ّب سا  Duratuionثبصهبًذى ٍ  frequencyگبثبی ٍاثستِ ثِ ولش تبثیش هی گزسًذ ٍ 

تیذ( ثبال هی سٍد. هی داًین گبثب یه )گبهب آهیٌَثبتشیه اس GABAافضایص هی دٌّذ ٍ دس ًتیدِ سطح 

 ًَسٍتشاًسویتش ثَدُ وِ آسام وٌٌذُ ٍ دپشسبى است.

ػجَس هی  BBBطجیؼتب اص  خَة ٍ سشیغ ثَدُ ٍ اص طشیك سٍدُ وَچه هی ثبضذ. GIزة فبسهبوَویٌتیه : خ

 لجب لیپَفیل ّستٌذ.بوٌٌذ. غ



هثل لَساصپبم ٍ  Glucuronidation.2  هثل دیبصپبم Demethylaation 1ضىل است :  2هتبثَلیسن ثِ 

فؼبل خَاّذ ثَد. ٍ ّویي ّن هىبًیسوی است دال ثش ایي وِ چشا  پبم ،وِ دس ایي حبلت هتبثَلیت غیشاگضاس

 .دیبصپبم طَل اثش افضایص ًسجت ثِ لَساصپبم داسد

ثبسثیتبل ٍ ّستٌذ وِ ثبػث هی ضَد ثِ دیبلیض خَة پبسخ ًذٌّذ خض فٌَ Highly protein bandsایي داسٍّب 

 meprobamateولشال ّیذسات ) هحلَل دس آة ٍ دیبلیض خَة ( ٍ 

Synergistic effect 

ثبص ضذى وبًبل گبثب ٍاثستِ ثب ولشٍثبسثیتَسات ّب هذت صهبى )دٍسُ ( ثبص ثَدى وبًبل سا  frequencyثٌضٍدیبصپیي 

 افضایص هی دٌّذ ٍ ٍلتی ثب ّن استفبدُ ضًَذ سیٌشطیسن داسًذ . )استبد سٍی ایي ًىتِ تبویذ داضتٌذ (

 استبد اص سٍی اسالیذ سٍ خَاًی وشدًذ :

Slide:increase affinity to receptor 

Propofol increase phenobarbital effect (Cl Influx ) 

Propofol  increase affinity and decrease dissociation of BNZ to GABA receptor 

ثب اتبًَل ثبػث هی ضَد وِ ولشال ّیذسات ثِ صَست سلبثتی آًضین آلذّیذ  chloralhydrateهصشف ّوضهبى 

 اتبًَل است سا هیگیشد ٍ دس ًتیدِ سطح اتبًَل افضایص هیبثذ .دّیذسٍطًبص سا وِ هسئَل هتبثَلیضُ وشدى 

 Toleranceهىبًیسن ّبی 

1-Down regulation  وبّص سطح سسپتَس ّب : 

2- desensitization  وبّص :firing  سسپتَس ّب 

3- receptor shift  :structure . گیشًذُ تغییش ضىل هی دّذ 

4- Reduction of coupling to receptor 

Cross-Tolerance  ثشای هثبل ثِ هشیعی دیبصپبم هی دّین سپس دیبصپبم سا لطغ وشدُ ٍ لَساصپبم هی دّین :

 اگش ثِ دیبصپبم تَلشاًس پیذا وشدُ ثبضذ ثِ لَساصپبم ًیض تَلشاًس خَاّذ داضت .



پَوسبیذ ًیض ولشادیبص 5mgدیبصپبم هی دّین ٍ یب ّش ضت  mg 10دسهثبل دیگش استبد گفتٌذ ثِ هشیعی ّش ضت 

هیىٌین ٍ یب ثِ رٌّوبى هی سسذ ثِ دلیل  20mgتدَیض وشدُ این حبل پس اص دٍ هبُ ثِ دلیل همبٍهت دیبصپبم سا 

تدَیض وٌین خَاة ًخَاّذ داد  5mgایدبد همبٍهت ثِ خبی دیبصپبم ولشادیبصپَوسبیذ ثذّین دس ایي ضشایط اگش 

 تدَیض ضَد . 10mgٍ ثبیذ 

 ت ّب ًیض ّویي اتفبق هی افتذ .دلت ضَد ثشای ثبسثیتَسا

 ًىتِ ی هْن : ثؼذ اص لطغ داسٍ ٍ گزضت یه دٍسُ ی صهبًی تَلشاًس ثشداضتِ هی ضَد .

 وبسثشد ًىتِ : اگش هشیعی تحت دسهبى ثب دٍص هؼیٌی اص دیبصپبم ثَدُ است ٍلی هشیط ثِ ّش دلیل داسٍ سا هصشف

 overdoseًىشدُ است، حك ًذاسین ثب ّوبى دٍص دٍثبسُ داسٍ سا ضشٍع وٌین؛ چَى دس ایي صَست هشیط   

 ضَد.هی

o وِ ٌّگبهی ٍ است هطشح هتبدٍى ٍ تشیبن هَسد دس خصَظ ثِ اػتیبد تشن ٌّگبم دس هَظَع ایي 

َد هی وٌذ، ثِ ی ّوبى همذاس دٍص هصشفی لجلی خاستفبدُ ثِ ضشٍع دٍثبسُ تشن، هذتی اص ثؼذ هشیط

 دلیل اص ثیي سفتي تَلشاًس دچبس ػالئن ضذیذی هی ضَد.

Clinical manifestation: slurred speech, ataxia, ethanol intoxication like 

syndrome, loss of neurological responses, respiratory depress, stupor & coma 

o داسٍّب تأویذ داضتٌذ. اص وذام ّش ثب ضذُ ایدبد ػالئن سٍی استبد 

o   ّبیپَتشهی  ثبسثیتَسات 

 Cardiac dysrhythmia  chloral hydrate 
 Muscle twitching  )پشش ػعالًی( etomidate  دس(intubation ).ثِ وبس هی سٍد 

 Acneiform rash  bromide 

 Fluctuation coma  glutethimide ).استبد فشهَدًذ حتوبً یبد ثگیشیذ( 

 GI bleeding  chloral hydrate 
 Anticholinergic sign  glutethimide 



وَلیٌشطیه ثَدى، حشوبت دستگبُ گَاسش سا وٌذ وشدُ ٍ دس ًتیدِ ثِ دلیل آًتی glutethimideدس ٍالغ 

هی وٌذ؛ یؼٌی فشد ووی خَاثص هی ثشد ٍ  fluctuationتش هی ضَد ٍ ایدبد ووب ثِ صَست خزثص طَالًی

 دٍثبسُ خَة هی ضَد ٍ هدذداً ثذتش هی ضَد )یؼٌی داسٍ آّستِ آّستِ خزة هی ضَد.(

 Bullate  barbiturate  ،glutethimide 

 

 Glutethimide  bullae  ،anticholinergic sign  ٍfluctuation coam 

 Barbiturate  hypothermia ،bulla 

 Chloral  hydrate  cardiac dysrhythmia ،GI bleeding 

 ( )استبد سٍی ًىبت فَق تأویذ ٍیظُ ای داضتٌذ. 

 

Diagnostic test 

 دس هسوَهیت صیبد ٍاثستِ ثِ آصهبیص ًیستین ٍ ثبیذ ولیٌیه هشیط سا دسهبى وٌین.

 است.  ABG  ٍECGآصهبیص خیلی هْن ثشای هب  2

داسٍی اتبًَل ٍ فٌَثبسثیتبل سا حتوب چه هی وٌین،  2داسًذ سطح دس هَسد وسبًی وِ وبّص سطح َّضیبسی 

 داسٍ هی تَاًین وبس دسهبًی اًدبم دّین ٍلی دس هَسد ثمیِ هٌتطش هی هبًین تب ثیذاس ضَد. 2چَى دس هَسد ایي 

management 

ذُ هی اصَل اٍلیِ سا سػبیت هی وٌین. ضبسوَل هی دّین، اگش صیش یه سبػت هشیط هشاخؼِ وٌذ الٍاط هؼ

 وٌین.

 فمط ٍ فمط ثشای ثٌضٍدیبصپیي استفبدُ هی ضَد وِ ثیطتش تطخیصی است ٍ دسهبًی ًیست.

داسٍی فٌَثبسثیتبل، ولشال ّیذسات ٍ هپشٍثبهبت وِ هحلَل دس آة ّستٌذ استفبدُ هی  3ّوَدیبلیض فمط دس هَسد 

  ضَد. )استبد تبویذ وشدًذ(


