دیگوکسین
ديگوكسيييبراي افاايشايداتييلب ات ييوايييلابهوا ا

ييلا

جويشامياشيييوداياايراداب اياايه ودا علاداضييي يا ات وا ا
ضييي يا هناب اي اب فات وا ر ب امياردابدايادب انتبجلا،ا

ي شيتلايووبيلا ،ام اتواياشيبلاديگوكسبراباادلات ايبا

ييااشتهاييا،ااسهالا،ا هوعا،ااستف اغا،اربجيا،ا ابفاديلا

سيياب ات اياا2اسيياب ايعلااعاب ي اانلامف ي شاكهبلايا(ا

(امشا لوايب ا ابلاعبدامت اي ايلاس شااط اشاچ اغا اا)ا،ا

س وساموجودادباايراالي ايلاديگوكسبرامتف اشلوااعا

وبمادسيي ا اا ا اواا،ا هگيانفسا ،اايشايدا ع انارهانيا

جدباب اج ورب فامياكهل.

5/1اكب ور ما،ا پدات وا(اادسيياسا سا اخوبد اشييليلا

ر دشاخو ايه وداييايتلا ابيي اناشييييااعا ضيييعب ايلا

اب عا بدااعامف ي شاديگوكسييبرا،ان ييتا اباايلايبا

كيابك دات يوام ي ا هگيانفسا ا وبمادسييي ا ياا ا ا اا

دتبقلايشي ابيلاياار ااير اكابابااي لانبستبلااعايبا ششبا

كا داميايايل  .ا

ياا سيتابايووا بلاب ابااي افاشي اايباموعد  .ار ان تا ا

ار ايبانوي ابااي اموشاك ديل،اار اظ شا4اسيياب ايلا

يادساسب ايلاديگوكسبرا

ي اموشاشيييلوابااب ااك دوايلاي ناملاداب ييامع وبتا اياعا

اسي اكلاداب ا اب عادب اسياب ايسسيانيامف شاشودايا
مع و رايهت ااسي اكلابي ها ااناشيتااخوبدواشودا ا اك ت ا
ي اموشاشيودايااب تلاار اباد ادابيلاي افاب اانلاالي ا

دبابيييوب ا جودا يبااعاموابداعي ا بدااعامفييي شا
ديگوكسبرا،ا ششستا اباامط عاساعيل :

يياداب بييلامفييي يداكهبل  .دباالب ايهفيييوب انوي ا

ديگوكسييبرامع و راب عفايبايابا جويشامياشييودايامه ا

موارد احتیاط

06ادتبقلايااك ت ايودا،ا بدااعامف شاداب فاب اب عا،اياا
ششستا امشوب اكهبل.

چگونگي مصرف

ت وادباتفسلاسبهلا)ا،اياان ضاعي ا06ادبادتبقل .

يايادابفايااشب د يا

ر دييلايامقييلاباداب ابااد اي اي انسهبييلاياار ايييلا ادببي ا

ييييييي فييي شاداب ييافاديگ ايايييلا ياواديگ اداب ييافا

داب ابااي افاد ايااچهلانوي امتوابيامفييي شانس دواايلا

دييجيبيتييابيبسايييااداب ييافات ي اديگ اي ا(بمبوداب ا،ا

بدااعابالاعامجلداداب اياا ششسا امشوب اكهبل .

مسيل دكههلوا افاكانالاك سب يا،ا

هشدارها و عوارض جانبي

ي اداب يافا يشيييابفاخو ا(مسيييل دكههيلوا افاكانالا

دببيييوب اي عا يييبااعانشيييانييلا ييافاعي امفييي شا
ديگوكسبرابااتطعاك دوا،ا اياا ششستا ا اسايگب يل:

ايهو ا،اكبهبليرا)ا

ك سب يا)ايامهابكههلوا افااشتهاا(ت صا افاكا دا ع ا
،ابمفتامبرا اا)اياداب افابسي ا،اس يلا ،اس ماخوبدريا،ا
اسيييبيهيوعي ي اياداب ياف اكييا ييد اك سيييت ل اخو ا

(ك سيييتب امبر،اك سيييتبپولياداب افاملبا اداب ايياكلا

بنهاابااياا ااشييت اوانسهبلايايهت ااس ي ا ب گاوات صا افا

موجواديعا تاسييب ااعايل امياشييونلايا اداب افادا فا

موت فابااداخ ايباظ شامو وطانسهبل .

تاسب

يييا هگامامف شاديگوكسبران ايلاشس اداب ا،ام يرات صا

سايقلايااايتيايلايب ابفا افاك بوفاهنگام مصرف دیگوکسین توصیه مي شود:
ييييايلاطوبامسيتقب ايلا ششسا ام اجعلاكهبلا اايه ود ا اباا
عي انظ اداشتلاياشل .
يييايباي رلاشهاساييا ششسيا

اكپسيولا،اباا يبب اد بلاياعي ااار چلا علاداداب ايسسا ا
ياشييلا،ااشييسالاموت فاداب ييايلامقادي امتفا ياجدبا
مياشونل.

د لاديگوكسبرامف شامياكهبل .
ياديگوكسبرابااد بااعادست ساكودكا ا،ا اد بااعار ما،ا
نوبامسييتقب ا،ا اد اب ام طوبانگهلابفاكهبلا(ادباايرا

تهیه کننده:

ييياار ادبادالامف شايباداب فاملباديعاكههلوا تاسب ا
اعايل ا سييتبلا،امس

اواداشتلاياشبلاكلانشا ا

ا تاسييب اخودابااددشاكهبلاياار ا

يلنتا ا تاسيب اكاييانلاشتلاياشلا،ام سرااس

مفي شاكهبلااعا ششييسا ايووا بلانوعاديگ فااعاداب اباا
يلاش اا جويشاكهل.

ش ايطاديگوكسبراياسلامياشودا) .
يييياديگوكسيبرا ابيرامفي شاردشتلابااد بااعادست سا

-داب افاژن يبااي ا ا

كودكا ادبا واب اد باي يشيل.

بيگو ،اانتشابا انوباداند

يودوا،اش بلاي خيات صا افاملبامياياشهلايام اتواياشبلا

امس ومب ا

يااديگوكسييبرابداد لاياار ان يا وانبلامس ا تاسييب يا

منابع:

يييات صا افا%25امب يار ماديگوكسبراكوچبا اسفبلا
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اواياااتلاما ا ستابف،ما لا

داب افاژن يبااي ا ،ادكت ابامبراخلام،انش ادي اج اا

ابراهیم تقي پور

