
 شبكه بهداشت و درمان تاكستان                             عيُيت آنغژيك

 معاون درمان شيكه–فريبا طاهرخاني                                                                                                

ريىيت آلزصيك ششميه بيماري مشمه شايع است كٍ مي تًاوذ تاثيز معىي داري بز سوذگي بيماران 

درصذ اطفال بٍ  02در صذ افزاد بالغ ي تا  02-02داشتٍ باشذ .بزآيردَاي اخيز وشان مي دَذ كٍ 

ران در ايه بيماري مبتال َستىذ. البتٍ ايه تخميه كمتز اس ميشان ياقعي است ،سيزا بسياري اس بيما

سالگي شزيع 02در صذ افزاد مبتال ، بيماري قبل اس سه02پي درمان ريىيت آلزصيك ومي باشىذ. در 

در صذي در شيًع 022مي شًد .در َز دٍَ اس سٍ دٍَ گذشتٍ در كشًرَاي تًسعٍ يافتٍ ، افشايش

دٍَ  ريىيت آلزصيك مشاَذٌ مي گزدد.بٍ عبارت ديگز ، ميشان شيًع در حال حاضز ، وسبت بٍ دي

 بزابز شذٌ است . 0پيش ، 

ْب  ْبی ايٍ فوم ثغای اکثغ يغصو، افغاصی ْى ْـتُض کّ اػ يضت عغى تًبو جظاثيت صع ييبٌ طغفضاعاٌ فوم ثٓبع ٔ ثّ :

کُُض کّ ظبْغا لغاع َيـت ثغای يک صٔعِ طٕالَی اػ كغ آٌ  ای يی كضٌ ثب ثيًبعی لجم اػ عؿيضٌ آٌ سٕص عا آيبصِ صعگيغ

سوٕم صع كٓغْبی ثؼعگ  ای اؿت کّ ايٍ عٔػْب ييًٓبٌ سبَّ سيهی اػ يغصو ثّ يت آنغژيک ثيًبعیعيُ.سالم كَٕض

کُُضگبٌ ثّ يغاکؼ صعيبَی ٔ يتشووبٌ عيّ ٔ صاسهی عا افؼايق صاصِ اؿت. ايب  كضِ ٔ آيبع يغاجؼّ تبكـتبٌٔ اػ جًهّ 

ثـيبعی اػ يجتاليبٌ ُْٕػ فغق آٌ عا ثب  يلکم ػًضِ صع يٕعص عيُيت آنغژيک ثبٔعْبی غهط صع يٕعص آٌ اؿت ٔ ايُکّ

ْبی سٕصؿغاَّ ٔ دتی صاعْٔبی  صاَُض. ًْيٍ ثبٔع غهط ْى ثبػث گغايق آَٓب ثّ ؿٕی صعيبٌ ؿغيبسٕعصگی يب آؿى ًَی

َٕػی ٔاکُق اػصيبص دـبؿيتی اؿت . ُْگبييکّ فغص صاعای ؿيـتى ايًُی دـبؽ  اؿت.عيُيت آنغژيك ثيٕتيک كضِ آَتی

 . كٕص کُض ٔاکُق اػصيبص دـبؿيتی آغبػ يی يبَُض گغصِ گم يب گغصٔ غجبع عا تُفؾ يی آنغژَی ،كضِ

تٕاَض  ْبی يذيطی اؿت کّ ايٍ ٔاکُق يی : ايٍ ثيًبعی يک اؿتؼضاص طاتی صع ثغسی اػ افغاص ٔ صع ٔالغ ٔاکُق ثّ يذغک

. اػ يک ؿٕ کٓيغ ٔ اگؼيبی پٕؿت، سبعف چلى ٔ اؿت فْبی يشته جهِٕ ٔصاعاي صع افغاص يشتهف يتفبٔت ثبكض.

کُض يب ثب ثغٔػ  ْب عا صعگيغ يی ْبی ايٍ ثيًبعی اؿت يثال صع ثغسی اػ افغاص ْى ؿيُٕؽ ػُٕاٌ َلبَّ يلکالت تُفـی ثّ

ْبی يکغع، ادـبؽ گغفتگی ثيُی،  ای اػ ثيًبعاٌ ػطـّ ػضِ صيگغ، اػ ؿٕی سؾ ؿيُّ ًْغاِ اؿت تُگی َفؾ ٔيب سؾ

ای َيؼ ػالئى  کُُض ٔ ػضِ تغيٍ ػالئى يطغح يی ػُٕاٌ يٓى غيؼف ثيُی، سبعف پلت دهك ٔ تغكذبت پلت دهك عا ثّآث

صيگغی يثم سبعف ٔ آثغيؼف چلى، ؿغصعص صع َبديّ پيلبَی، گَّٕ ٔ پلت کغِ چلى، کبْق دؾ ثٕيبيی ٔ گبْی ثٕی 

  .کُُض ثض صْبٌ عا ػُٕاٌ يی

 

ْبی سبم  کُض. ْغ کضاو اػ ايٍ تظبْغات، صعيبٌ ْبی يشتهف تظبْغ يی ثيًبعیهٕعت ػالئى  . پؾ ايٍ ثيًبعی ثّ

کُُضِ پغْيؼ کُض.  ْب ٔ يٕاص تذغيک جُجّ يلتغک صع تًبو آَٓب ايٍ اؿت کّ فغص ثبيض اػ تًبؽ ثب آنغژٌ .سٕصكبٌ عا صاعَض 

طٕع کهی صاعْٔبی  تغ اؿت ثّ ب يلکمكٕص کّ کُتغل آَٓ ْب ْى پيضا يی کُُضِ گبْی صع يذيط سبَّ انجتّ ايٍ يٕاص تذغيک

اَض، صع يٕاعص سيهی كضيض صع يٕعص ايٍ ثيًبعاٌ اػ ٔاکـيُبؿيٌٕ ٔ  يشتهفی ثغای ايٍ ثيًبعی صع َظغ گغفتّ كضِ

 .كٕص اؿتفبصِ يی ْى ػصايی دـبؿيت

فوٕل يشتهف ؿبل کُيى، ثيلتغ ػالئى يغثٕط ثّ عيُيت آنغژيک عا صع َظغ صاعيى کّ صع  .ايب ٔلتی هذجت اػ آنغژی يی

  .سوٕم ثٓبع كيٕع صاعص ثّ

 ، صع يٕعص ػالئى ايٍ ثيًبعی ثبيض گفت کّ تُٕع ػالئى صع ثيًبعاٌ ٔ صع ؿُيٍ يشتهف يتُٕع اؿت ٔ طيف ٔؿيؼی صاعص. 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


سؾ  ايٍ ثيًبعی ػيبَی ْى يًکٍ اؿت ثب ؿغفّ تٕأو ثبكض ٔ اگغ ػالئى عيُيت آنغژيک تٕأو ثب آؿى ثبكض ًْغاِ ثب سؾ»

ادـبؽ سـتگی صع ػيبٌ فؼبنيت، يذضٔصيت صع ػيبٌ ٔعػف ٔ دـبؽ كضٌ عيّ ثّ ثٕی يٕاص كيًيبيی ٔ گغص ٔ  ؿيُّ،

 «.سبک ٔ گغصِ گيبْبٌ سٕاْض ثٕص

ػُٕاٌ يک ثبٔع غهط ػًٕيی سيهی اػ يغصو ايٍ  . َکتّ صيگغ ْى ادـبؽ ضؼف ٔ سـتگی ٔ سٕاة آنٕصگی اؿت کّ ثّ

ػهت عيُيت آنغژيک اؿت کّ ثب صعيبٌ ٔ  ، صعدبنی کّ ايٍ ػبعضّ ثّکُُض ادـبؽ عا يُـٕة ثّ سٕام ثٓبع يی

ْؼيُّ ٔالؼي عيُيت آنغژيك ثبٔعَكغصَي اؿت.ثغأعصْب .تٕاَُض تب دض ػيبصی تشفيف يبثُض پيلگيغی ًّْ ايٍ ػالئى يی

ييهيبعص صالع 8/3 ييهيبعص صالع ثغاي ْؼيُّ ْبي يـتميى يبَُض ٔيؼيت صكتغ ٔ سغيض صاعٔ ٔ 8/1َلبٌ يي صْض كّ ؿبالَّ 

ييهيٌٕ عٔػ 2جٓت ْؼيُّ ْبي غيغ يـتميى يبَُض كبْق ثٓغِ ٔعي هغف يي كٕص.كٕصكبٌ ثّ ػهت اثتال ثّ ايٍ ثيًبعي 

 غيجت اػ يضعؿّ صاكتّ اَض.ثُبثغايٍ،عيُيت آنغژيك ثبيض ثّ ػُٕاٌ يك ثيًبعي يٓى ٔ جضي يض َظغ ثبكض.

.  

كٕص . ايٍ ييبَجيٓب ثب افؼايق  يی نکٕتغيُٓبٔ  ْيـتبييٍٓبی كيًيبيی يبَُض تغکيت پبصتٍ ثب آنغژٌ يٕجت آػاص كضٌ ييبَجي

َفٕطپظيغی يٕيغگٓبی اطغاف ٔ ؿبيغ ٔاکُلٓبی كيًيبيی يٕجت ادتمبٌ ثيُی ٔ لغيؼی، آثغيؼف ثيُی، سبعف، تٕعو 

عيُيت آنغژيک ػبعضّ ثـيبع كبيؼی .گهٕ ٔؿبيغ ػالئى آنغژی يی كَٕض . ػالئى اػ فغصی ثّ فغص صيگغی يتفبٔت اؿت 

 . اػ ايٍ يلکم عَج يی ثغَض يغصو 1۰۱اؿت ٔ َؼصيک ثّ 

گبٔ صع  كيغَيؼ ثّ ٔجٕص يی آيُض . عيُيت آنغژيک صعاثغ يوغف  کهغصاعْبی  گبِ ػالئى ثّ صَجبل اؿتُلبق پبک کُُضِ

ثغاثغ ثيلتغ اؿت . صع يغادم پيلغفتّ ثيًبعی  ۴صع ثيًبعاٌ يجتال ثّ ايٍ ثيًبعی  آؿىَٕػاصاٌ َيؼ صيضِ كضِ اؿت . دًهّ 

ايجبص كٕص.عيُيت آنغژيک صع َٕػاصاٌ ٔ كيغسٕاعاٌ َيؼ صيضِ يی كٕص. افتغاق آٌ ثب  پٕنيپ ثيُیيًکٍ اؿت 

يبسٕعصگی کًتغ اػ يک ْفتّ طٕل يی کلض (، ػبيم ثيًبعيؼا، يـغی ؿبصِ صع طٕل يضت ثيًبعی ) ؿغ ؿغيبسٕعصگی

 )تؿت . ) تلشين ثغ اؿبؽ كغح دبل اؿَجٕصٌ ٔ ػٕص آٌ ا

 

 صعيبٌ آنغژی

ْبی أايم صثـتبٌ  : ايٍ ثيًبعی صع ؿبل.کغصٌ کبيم ثيًبعی ييـغ َيـت کٍ هٕعت عيلّ صعيبٌ عيُيت آنغژيک اغهت ثّ

ْبی چُضؿبنّ كضت ٔ ضؼف ًْغاِ سٕاْض ثٕص ٔ  ؿبنگی ثب صٔع۴۰ِتب  2۰صاعص ٔ ثيٍ  ٔ صع ؿُيٍ ثهٕؽ ثيلتغيٍ كيٕع عا

صنيم ايُکّ صع اطغاف  طٕع جضی اػ كضت ػالئى کبؿتّ سٕاْض كض. َکتّ يٓى ايٍ اؿت کّ ثّ ؿبنگی ث۴۰ّغبنجب ْى پؾ اػ 

تٕاٌ اػ  ٔجٕص صاعص، ًَی ْب ٔ صع يذيط صاسم يُؼل عيؼ دلغات سبَگی ثّ ٔفٕع ْبی گيبْبٌ، اؿپغ لبعچ يب گغصِ

 .ْب اجتُبة کُُض کُُضِ هٕعت کبيم اػ تًبؽ ثب ايٍ تذغيک ثيًبعاٌ سٕاؿت کّ ثّ

صُْض، تجٕيؼ  ْفتّ صع فوم ثٓبع فغص عا آػاع يی 8تب  6ْبی سفيف کّ يؼًٕال ثيٍ  صع ايٍ دبنت ثغای کُتغل آنغژی

ٔيژِ صع  اعصی کّ كضت ػالئى ثيلتغ ثبكض ٔ ثّصع يٕ»پظيغص.  ْبی سٕعاکی تٕؿط پؼكک هٕعت يی ْيـتبييٍ آَتی

ثغَض، تجٕيؼ  ْبی ؿبل اػ ايٍ ثيًبعی عَج يی تغی صع طٕل فوم ثٓبع يب دتی صع تًبو يبِ يضت طٕالَی افغاصی کّ ثّ

گيغص کّ اگغ َظغ پؼكک ٔ صع صٔػ يُبؿت تجٕيؼ كٕص، غبنجب ْيچ  صاع صاسم ثيُی هٕعت يی ْبی کٕعتٌٕ اؿپغی

 .تإَاع يُبؿت آٌ صع کلٕع يٕجٕص اؿؿبل َيؼ  ۴ای َضاعص ٔ دتی صع کٕصکبٌ ثبالی  کُُضِ غاٌػبعضّ يٓى ٔ َگ

ْيچ ػُٕاٌ صع ػيبَی کّ ػالئى ثيًبعی كضيض اؿت  كٕص کّ ثّ : َکتّ ثـيبع يٓى ايٍ اؿت کّ ثّ ثيًبعاٌ تظکغ صاصِ يی

ْب  ْبی ثيًبعی ْفتّ يك َکُُض، چٌٕ اگغچّ َلبَّاثغ عا تؼع اثغ يب طٕالَی صاع کٕتبِ ْبی کٕعتٌٕ هٕعت ؿغسٕص آيپٕل ثّ

کُض. صع ػيٍ دبل صع يٕعص تجٕيؼ  َبپظيغی عا ثّ ثيًبع تذًيم يی يبثض ايب ػٕاعى صعاػيضت اجتُبة تـکيٍ چلًگيغ يی

ْبی اسيغ تجٕيؼ آٌ ثّ ثيًبعاٌ  کّ صع ؿبل عٔيّ ٔ ثضٌٔ ثغعؿی تشووی صاعٔی يَٕتّ نٕکبؿت ٔ صاعْٔبی يلبثّ آٌ ثی

پبؿز يُبؿت ثبنيُی ثّ  كٕص کّ تجٕيؼ ايٍ صاعٔ فمط تٕؿط پؼكک يجغة ٔ صعهٕعت ػضو تٕهيّ يی يغ كضِ، كب

 .ْبی أنيّ ثبكض صعيبٌ

آَتی ْيـتبييٍ ْب كّ عٔی ػالئى يغطٕة آنغژيك كبيم سبعف، ػطـّ ٔ آثغيؼف ثيُی يٕثغَض، سٕص ثّ چُض صؿتّ تمـيى 

 :يی كَٕض

ّ كبيم صيفٍ ْيضعاييٍ ٔ كهغ فُيغاييٍ يی كٕص. كّ يؼًٕال افغاص لجم اػ يغاجؼّ ثّ َـم أل اػ آَتی ْيـتبييٍ ْب ك

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C


 پؼكك يك يب چُضيٍ صٔعِ اػ ايٍ گغِٔ اؿتفبصِ يی كُُض. ػٕاعى ايٍ صؿتّ اػ صاعْٔب كبيم سلكی يشبط، ايجبص يلكم 

ثی اثغ كضٌ آَٓب يی كٕص. ًْچُيٍ صع آلبيبٌ ٔ ًْچُيٍ ثبػث يمبٔو كضٌ ثضٌ َـجت ثّ ايٍ صاعٔ ٔ صع َتيجّ ـ پغٔؿتبت

 .ايٍ صاعْٔب ثبػث سٕاة آنٕصگی ْى يی كَٕض

يی ثبكض. كّ ايُٓب َيؼ ػٕاعضی صاعَض. ثّ طٕعی كّ اگغ  -ؿيتغيؼيٍ -َـم صٔو اػ آَتی ْيـتبييٍ ْب كبيم نٕعاتبصيٍ

كَٕض ثبػث ايجبص اعتيًی لهجی  ًْؼيبٌ ثب آَتی ثيٕتيك ْبی يبكغٔنيض يثم اعيتغٔيبيـيٍ ٔ ضض لبعچٓبی ؿيـتًيك اؿتفبصِ

 .يی كَٕض

كـٕفُبصيٍ كّ اثغات جبَجی كًتغ صاعص ٔ ٔ ؿغيخ االثغ تغ ٔ يٕثغتغ يی ثبكض كّ ثّ فَـم ؿٕو اػ آَتی ْيـتبييٍ كبيم 

 . صنيم ْؼيُّ ثـيبع ثبال ثّ ؿبصگی صع صؿتغؽ َيـت

 . ىستنددًمین راىكار درمانی بعد از آنتی ىیستامین ىا دارًىای ضد احتقان  -
صؿتّ سٕعاكی ٔ يٕضؼی تمـيى يی كَٕض  2صاعْٔبی ضض ادتمبٌ صع دميمت گغفتگی ثيُی عا ثغطغف يی كُُض ٔ سٕص ثّ 

عٔػ اؿتفبصِ  7تب  5. َٕع يٕضؼی كّ ثـيبع يتضأل اؿت كبيم لطغِ فُيم آفغيٍ يی ثبكض كّ َجبيض ثّ ْيچ ٔجّ ثيق اػ 

 . كٕص چٌٕ سٕص ثبػث عَيت يی كٕص

يبؿت ؿم ْب اؿت كّ كبيم كغٔيٕنيٍ ؿضيى يی ثبكض كّ ثّ هٕعت اىكار درمانی شامل تثبیت كننده ىا، سٌمین ر -

يٕضؼی اؿتفبصِ يی كٕص ٔ ثضٌٔ َـشّ ْى صع صؿتغؽ ثيًبعاٌ لغاع يی گيغص . ٔنی ثغای تبثيغ صاعٔ ثبيض لجم اػ كغٔع 

يض اؿتفبصِ كٕص انجتّ ايٍ صاعٔ ثغ عٔی َٕع كضيض ثبع صع عٔػ ثب ۴فوم آنغژيك اؿتفبصِ اػ آٌ عا كغٔع كغص ٔ ثيق اػ 

 . عيُيت آنغژيك ثی اثغ اؿت ٔ فمط يی كٕص ثّ ػُٕاٌ سط أل صعيبٌ اؿتفبصِ كغص

َٕع  هٕعت ؿيـتًيك ٔ يٕضؼی يٕجٕص يی ثبكُض . 2كّ ثّ دستو چيارم شامل كٌرتیكٌ استرًئیدىا می باشد  -

ؿيـتًيك آٌ ثغای عَييت آنغژيك كضيض اؿتفبصِ يی كٕص ٔ َٕع يٕضؼی آٌ ثّ هٕعت صاسم ثيُی ٔ اؿپغی يی ثبكض كّ 

سٌٕ صيبؽ ٔ ؿٕعار كضٌ ؿپتٕو ثيُی عا ثبػث كٕص ثّ ًْيٍ سبطغ ثبيض  يًكٍ اؿت ػٕاعى يبَُض سلكی يشبط ثيُی ،

ايُـت كّ صع كٕصكبٌ يًكٍ اؿت ثغعٔی عكض ثيًبع تبثيغ يُفی  يؼبيُبت صٔعِ ای ايٍ صاعٔ تجٕيؼ كٕص . َكتّ يٓى صيگغ

 . عٔػ ٔ پبيق عكض يٕعص اؿتفبصِ لغاعگيغص 2صاكتّ ثبكض نظا ثبيض دضالم 

آٌ آتغٔپيٍ يی ثبكض ٔ َٕع  تؼعيميآسغيٍ صؿتّ صاعٔيی كّ اؿتفبصِ يی كٕص آَتی كٕنيُغژيك يی ثبكض كّ ًََّٕ َٕع 

اؿت كّ ايٍ صؿتّ صاعْٔب ثغعٔی آثغيؼف ثيُی يٕثغَض ٔ ثّ طٕع كهی ثغای صعيبٌ  يٕضؼی آٌ ايپغاتغٔپيٕو ثغٔيبيض

عيُيت آنغژيك ثبيض ثغ دـت ػالئى ثيًبع يك چُض صؿتّ اػ صاعْٔبی فٕق عا يٕعص اؿتفبصِ لغاع صاص ٔ ًْچُيٍ صعيبَٓبی 

 . َيـتُضفٕق اػ َٕع صعيبٌ ْبی ػاليتی ثٕصَض ٔ فمط ػالئى عا فغٔكق يی كُُض ٔ صعيبٌ لطؼی 

صعيبٌ لطؼی ايًَٕٕتغاپی يی ثبكض كّ ثٕؿيهّ آػيٌٕ ْبی ايًَٕٕنٕژيك ، َٕع آَتی ژٌ يب آَتی ژٌ ْبيی كّ ثبػث ايجبص 

  عيُيت آنغژيك يی كَٕض عا كُبؿبيی يی كُُض ٔ ثؼض ثّ دـبؿيت ػصايی يی پغصاػيى .

ٕع اػ صعيبٌ يـتهؼو ايٍ اؿت كّ فغص دضاكثغ ايٍ َ ثب تـت پٕؿتی اغهت يی تٕاٌ آنغژٌ ػبيم اػصيبص دـبؿيت عا يبفت

ؿبل تذت ايٍ  5تب  3ْفتّ يكجبع ثّ يضت  3يب  2ْفتّ ای يك يب صٔثبع ثّ يضت يكـبل ثبيض تذت صعيبٌ ثبكض ٔ ثؼض ْغ 

 . صعيبٌ لغاع گيغَض

  . ثبكُضانجتّ ايٍ ثّ ايٍ يؼُب َيـت كّ تًبو افغاصی كّ عيُيت آنغژيك صاعَض َيبػ ثّ ايًٕتغاپی صاكتّ 

ُيت آنغژيك ٔايٍ كّ ثبػث غيجت اػ يذم كبع ٔ تذويم يی كٕص نظا َجبيض عيُيت يثّ طٕع كهی ثب تٕجّ ثّ كيٕع ع

   آنغژيك عا چّ اػ َظغ ثيًبع ٔ چّ اػ َظغ پؼكك ؿبصِ صع َظغ ثگيغَض ٔ ثبيض دتًب تذت صعيبٌ لغاعگيغَض
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