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CCUبخش مراقبتھای پرستاری ویژه
کھ درجھت بازگشت  کلیھ اقدامات اختصاصیمراقبت ویژه بھ •

مانیتورینگ (بانظارت دائمبیماران بد حال بھ حالت اول 
انجام می شود،اطالق می گردد) مستمر

از یک واحد تخصصی  بخش مراقبتھای ویژه قلبی،متشکل •
است کھ در آن مطابق موازین و مقررات و پرستاریپزشکی

علمی وبا استفاده از کلیھ تجھیزات،تاسیسات،امکانات  
درمان ومراقبت  وتکنولوژی پزشکی،و داروھای الزم، 

میوکارد وعوارض حاد قلبی  بیمارانی کھ مبتال بھ انفارکتوس
ھستند صورت می گیردکشنده
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CCUبخش مراقبتھای پرستاری ویژه

قرارمی گیرند مراقبت ویژه مداومدر این بخش بیماران تحت •
آنوعوارضMIمرگ ومیرناشی از میزانھدف کاھشو  

می باشد

است کھ با مراقبتھای رابط حیاتیپرستار در این بخش یک •
مداوم باعث نجات بیماران می شود

مشاھدهوارزیابی مداومبیماران در این بخش نیاز بھ •
جھت اندازه گیری معاینات فیزیکیو مانیتورینگ ،مستقیم

تعداد نبض و ریتم قلب دارند
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CCUتاریخچھ تاسیس 
متوجھ شدند MeltzerوKitcherدو پزشک بنام ١٩۶٢در سال •

نسبت بھ دیگر بیماران بیماران قلبیکھ در بیمارستانشان تعداد 
.استمیزان مرگ و میرآنھا نیز باالزیادتر و 

این  علت مرگ و میربا توجھ بھ این مسائل تصمیم گرفتند روی •
بیماران کار تحقیقی انجام دھند

موارد علت مرگ و %۴٧بدنبال بررسیھا ،متوجھ شدند کھ در •
Cardiogenic%Arhythmia،۴٣میر در این بیماران

Shockعلتھای دیگر مطرح بوده است   %١٠و



محمدرضا یزدانخواه فرد عضوھیئت علمی 
دانشکده پرستاری ومامائی بوشھر

6

CCUتاریخچھ تاسیس 
محیطی مناسب تربدنبال مشخص شدن علت مرگ ومیر، آنھا •

دادند تا از این بیماران  پرسنل را آموزشفراھم نمودندو تعدادی 
قلبی مراقبت بعمل آورند

نمودند و  فراھم)باتوجھ بھ امکانات موجود(یکسری وسایلھمچنین،•
قرار دادند وآنھا را تحت  اتاقکھای خاصیبیماران قلبی را در 

درمان و مراقبت قرار دادند
مرگ و میر ناشی ازآریتمی و شوکدیدند کھ میزان ماه٧بعد از •

.پیدا کردتقلیلبھ نصف کاردیوژنیک
این نتایج بصورت یک مقالھ تحقیقی بھ تمام دنیا فرستاده شد و •

را تدارک دیدند CCUبخشی بنام کلیھ بیمارستانھا 
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CCUتاریخچھ تاسیس 

با ھدف کاھش ) CCU(بدین ترتیب بخش مراقبت ویژه قلبی•
ابتدا در آمریکا و  ،وعوارض آنMIاز میزان مرگ و میر ناشی

سپس در سایر کشورھا تاسیس شد

آریتمی وشوک  ناشی از کاھش میزان مرگ و میردر CCUبخش •
،ھمچنین برای مانیتورینگ، گرفتن  کاردیوژنیک بسیار مھم است

EKG ودفیبریلھ کردن بیمار در زمان مقتضی اھمیت ویژه ای
بھ این دلیل نیاز است کھ پرستاران و پزشکان دوره دیده در .دارد

این بخشھا کار کنند
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CCUبیماران بستری در 
آنژین صدری ناپایدار١.
درد سینھ با علت نامعلوم٢.
انفارکتوس حاد میوکارد٣.
وقفھ قلبی۴.
اختالالت ھدایتی خطرناک۵.
حمالت استوکس آدامس۶.
نارسایی قلبی٧.
ادم حاد ریھ٨.
آمبولی ریھ٩.

مسمومیت با دیژیتال٠١.

بعد از جراحی قلب١١.
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CCUخصوصیات
Environmentمحیط)١

محیط آرام وارتباط صحیح•
داشتھ باشد،معموال درطبقھ اول یا دوم می باشد موقعیت مرکزی•
باشداطاق کاتتریسم و بخشھای قلبی و اورژانسنزدیک •
از سرو صدا وپارکینگ اتومبیل دور باشد و اطراف آن مناظر زیبا •

داشتھ باشد  
می باشد، شکلUنیم دایره و شکل قرار گرفتن تختھا بصورت •

بطوریکھ پرستار در مرکز و نزدیک تخت بیمار قرار می گیرد دراین 
حالت پرستار و بیمار راحت یکدیگر را می بینند
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CCUخصوصیات
کھ بین آنھا اطاقک ھای مجزاییبیماران نمی توانند ھمدیگررا ببینند ودر•

مزایای مجزا بودن بیماران این است (دیوار می باشد مراقبت می شوند
کھ اگر موارد اورژانس اتفاق افتاد اثرات نامطلوبی روی سایر بیماران 

)نگذارد واز طرف دیگر باعث کاھش انتقال عفونت می گردد

کھ بتوان دستگاھھایی ) ۴در٣حداقل(باشندبحدی بزرگاطاقک ھا باید •
،ماساژالکتریکی،و دفیبریالتور درون آن جای گیردEKGمثل 

ریوی،تختھ  -احیا قلبی(بھ محل وسایلCCUقسمتی ازفضای •
احیا،ساکشن پرتابل،دستگاه دفیبریالتور،پیس میکر خارجی و داروھای 

اختصاص داده می شود )اورژانسی
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CCUخصوصیات
باشدقابل شستشوباشد ونباید صدا دارکف اطاق •
)سبز یا مغز پستھ ای جھت آرامش(روشنرنگ اطاق•
باشدمتاسبتھویھوسقف بلنددارای •
%٣٠-٧٠سانتیگراد ورطوبت درجھ٢١-٢۶حرارت محیط•
دلتنگی تا تاریکی ویا نور نامناسب باعث باشدپنجره داراطاق باید •

بیمار نشودکھ این خود باعث پیشگیری از بروز سندروم بستری در 
CCU از جملھ محرومیت حسی کھ در اثر بستری در اطاق بدون

تحریک حسی ایجاد می شود
می باشد۵-١۵بینCCUتعداد تخت •
منظور شود اطاق پیس میکردر جوار بخش باید •
بخش باید دارای انبار،اطاق ایزولھ ،اطاق کنفرانس،اطاق پزشک،اطاق  •

استراحت پرسنل،اطاق تست ورزش و اطاق دارو باشد ضمنا سیستم 
دستشویی و توالت بیماران و پرسنل از ھم مجزا باشد
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CCUخصوصیات
تجھیزات)٢

در ایستگاه پرستاریبیمار ویکی مانیتور باالی سریک •
برای رفاه (در بخش کھ کامال دقیق کار کنند دستگاه تھویھوجود •

بیماران وپرستاران،وکارکرد بھتردستگاھھای الکترونیکی درون 
)مانیتورھا چون اکثرا بھ گرما حساس ھستند

در ھر اطاقکپریز برق۴وجود حداقل •
وسایل تزریق وریدی ازبرای جلوگیری از تنگی جا بھتر است تمام •

گرددسقف آویزان
چندین حلقھ برای آویزان نمودن ظرف سرم وکیسھھر تخت باید دارای •

باشدخون
در کنار ھر تخت باشدDripperحداقل یک دستگاه •

در سمت راست باالی سر ھر تخت قرار گوشیو فشار سنجیک دستگاه 
گیرد
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CCUخصوصیات
باشد اکسیژن مرکزیو ساکشنھر واحد باید دارای سیستم •
جھت ھر دو تختپیس میکریک دستگاه •
پالس و)دارای پیس میکر خارجی(دفیبریالتور،EKGیک دستگاه •

ھر سھ تختبھ ازای اکسیمتر
ونتیالتور•
اکوکاردیوگرافی•
جھت کمپرسور،تختھ ماساژوسایل مربوط بھ ماساژ قلبی از جملھ •

ماساژ اتوماتیک قلب
،داخل آئورتی پمپ بادکنکیبرای ادم ریھ،تورنیکت اتوماتیکدستگاه•

رادیوگرافی پرتابلدستگاه
بیمار برای کنترل روزانھ وزندستگاھھای برقی •
برای جابجایی بیماربرانکاردھای برقی•
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CCUخصوصیات
کاتتر، سرنگ و سرسوزن، آنژیوکت، میکروست، ست سرم،سرمانواع•

Cut Down ،کاتترCVPکاتتر شریانی بھ تعداد کافیو
،الرنگوسکوپ، لولھ تراشھ،آمبوبگ، airway(ریویوسایل احیا قلبی•

)ماسک،کاتتر اکسیژن، وسایل تراکئوستومی
وسایل تنفس،تختھ ماساژر،دفیبریالتو:ترالی اورژانس مجھز بھ•

، ست سرم،سرمھا،داروھا، وسایل باز نگھ داشتن راه ھوایی،مصنوعی
کھ ھمیشھ در ترالی اورژانس یک سرنگباید توجھ داشت ،سرنگ
بیکربنات وداروی مخدر آماده و ،لیدوکائین،آتروپین،آدرنالینحاوی

کشیده باشد
باشدپرتابل تلفن بخش•
نزدیک تجھیزات الکترونیکی نباید تلفن ھمراهبھ بیمار گفتھ شود کھ •

استفاده شود
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CCUخصوصیات
پرسنل)٣

اعضاء تیم شامل پزشکان معالج،رزیدنتھای کشیک،و پرستاران با  •
تجربھ و کارآزموده

انتخاب می شود کھ باید  پزشک متخصص قلباز بین سرپرست بخش•
دارای سابقھ و تجربھ کافی باشد

گروھھای دیگرمانند فیزیوتراپ،متخصص تغذیھ،تکنسین تجھیزات، •
کمک می کنندccuکارشناسان آزمایشگاه ورادیولوژی بھ اعضاء تیم

 پرستار و .نیاز می باشد یک پرستاربھ بیمار٢-٣دربخش بھ ازاء
عنصراصلی  .با دیگر بخشھا متفاوت استCCUمراقبت پرستاری در 

بلکھ پرستاری است کھ در این وسایل و تجھیزات نیستدر این بخش 
تشخیص وباید بتواند CCUپرستار . بخش از بیمار مراقبت می کند

در موارد اورژانسبا پزشک بدون مشورتبیماررا  درمان سریع
انجام دھد،و  وتصمیم گیری وی بر اساس اطالعات و قضاوت صحیح  

انجام گیرد
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CCUخصوصیات پرسنل
باھوش وبا ذکاوت١.
)سال٢۵-۴٠(سن٢.
سالمت جسمی وروانی٣.
پرستاران خونسرد و مسلط بر (عصاب اثبات عاطفی وتسلط بر ۴.

)اعصاب خود توانستھ اند بسیاری از بیماران را از مرگ نجات دھند

انگیزه وعالقھ۵.

با طرز کار دستگاھھای مختلف مثل (معلومات تئوری وعملی ۶.
وخواندن نوار قلب آشنا باشد و آریتمی ھا را EKGدفیبریالتور،دستگاه ماساژ قلبی،

و نحوه لولھ CPRموارد ، دوز سمی، و اثرات سوء داروھا را بداند،اصول .بشناسد
)گذازی تراشھ را بشناسد

داشتن ظرفیت وبلوغ اجتماعی٧.
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CCU نقش پرستار در
فراھم نمودن محیط مناسب برای بیمارورفع اضطراب  او١.
مانیتورینگ مداوم ومشاھده مستقیم بیمار٢.
ایجاد راه وریدی٣.
اکسیژن درمانی۴.
تشخیص ودرمان آریتمی ھای خطرناک۵.
احیا قلبی ریوی در صورت لزوم دفیبریلھ کردن۶.
ارزیابی اثر درمانھای انجام شده٧.
تشخیص نارسایی قلب٨.
انعکاس مشکالت بیمار بھ پزشک با سرعت ودقت کافی٩.

آموزش بھ بیمار٠١.
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داروھای مورد استفاده دربخش
لیدوکائین،پروکائین آمید،برتیلیوم، کینیدین،  : داروھای ضد آریتمی١.

فنی توئین،آمیو دارون
از داروھای مھم در درمان و  :داروھای گشاد کننده عروق کرونر٢.

تسکین آنژین صدری می باشند تسکین آنژین صدری مثل قرص 
، ) ایزوردیل(،ایزوسورباید دی نیترات TNGزیر زبانی

نیتروکانتین، پماد نیتروباید
دیگوگسین،  : داروھای افزایش دھنده قدرت انقباضی قلب ٣.

دیژیتوکسین
آلپرونول ) تنورمین(پروپرانولول،آتنولول:داروھای بتا بلوکر۴.

برای کم کردن (،سوتالول،متوپرولول کھ درموارد آریتمی)اپتین(
،آنژین صدری و ھیپرتانسیون استفاده می شود)ضربان قلب
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داروھای مورد استفاده دربخش
،  ) متیل دوپا(آلدومت: داروھای پایین آورنده فشارخون ۵.

رزرپین،دیازوکساید،ھیدروالزین،پرازوسین،کاپتوپریل،اناالپریل
،والسارتان

:  داروھای تنگ کننده عروق و باال برنده فشار خون ۶.
آدرنالین،دوپامین و نوراپی نفرین

ھپارین، وارفارین  ): آنتی کواگوالن(داروھای ضد انعقاد.٧
،آسپرین،دی پریدامول و تتیوپیدین)کومادین(سدیم
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داروھای مورد استفاده دربخش
درمواردمسمومیت با  (Kویتامین: داروھای ضدآنتی کواگوالن ٨.

1mg) در مسمومیت با ھپارین(،سولفات پروتامین)کومادین
واحد ھپارین را خنثی می کند١٠٠

،  )آلداکتون(،اسپیرونالکتون )الزیکس(فورسماید:داروھای مدر٩.
Hتریامترناتاکرینیک اسید،

مثل آمینوفیلین،سالبوتامولداروھای گشاد کننده برونش.١٠

مورفین،پتدین،استامینوفن: داروھای ضد درد . ١١
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داروھای مورد استفاده دربخش
-دیازپام،اکسازپام، کلردیاز : داروھای آرامبخش وخواب آور٢١.

پوکساید  

B6ویتامین)اسکازینا(تری فلوپرازین: داروھای ضد استفراغ .١٣
متوکلوپرامید 

پتاسیم،کلسیم،بیکربنات سدیم:الکترولیتھا .١۴

%  ۵بھترین سرم برای بیمار قلبی دکستروز :سرمھای مختلف.١۵
می باشد
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CCUانتقال بیمار بھ
اورژانسپس از مراجعھ بیمار بھ ١.
روی تخت بستری می شودCBRبصورت ٢.
را خبر نمودهپزشک سریع ٣.
وصل می شود %۵دکستروزاز بیمار گرفتھ و سرم الیندر این فاصلھ یک ۴.

(KVO)تا یک رگ باز داشتھ باشیم
در دقیقھ داده می شود لیتر٢اکسیژن حدود ۵.
جھت کنترل و بررسی ھرگونھ اختالل ریتمدستگاه مانیتوراتصال بیمار بھ ۶.
کھ بوسیلھ برانکارد منتقل می CCUدر موقع انتقال از بخش اورژانس بھ ٧.

باشد چون بیشتر آریتمی ھای قلبی در حرکت کمتری داشتھشود،بیمار باید 
زمان جابجایی ایجاد می شود

بطور مستقیم وریدی تجویز می شودلیدوکائین100mgقبل از انتقال ٨.

بھ احیا قلبی ریوی با اکسیژن پرتابل و دفیبریالتور، بیمار پرستار آگاهیک ٩.
را ھمراھی می کند
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آناتومی وفیزیولوژی قلب
ھرفردکھ مشت بستھو بھ اندازه مخروطی شکلقلب بصورت اندام •

وزن داردگرم٣٠٠قرار داشتھ وحدود فضای مدیاستندر 
مری وستون مھره ھا قرار داردجلویجناغ سینھ،پشتقلب در•
در راستبطندیوارهقلب در داخل قفسھ سینھ طوری چرخیده کھ •

در قسمت پھلو و عقب قرار دارددیواره بطن چپقسمت جلو و 
بھ طرف جلو،پایین و سمت چپدرداخل قفسھ سینھ حدود قلب•

آن بطرف پایین روی دیافراگم بوده نوکدارد،طوریکھ انحراف
آن در باال استقاعدهو

نام دارد ) آبشامھ(کھ پریکارد کیسھ نازک فیبریقلب بوسیلھ یک •
پوشیده شده  

میلی ١٠-٢٠است کھ جدار احشایی و جانبیپریکارد شامل دو •
مایع بین این دو جدار قرار دارد کھ باعث کاھش اصطکاک  لیتر

بین این دو الیھ در ھر ضربان  می گردد
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آناتومی وفیزیولوژی قلب
کھ دو حفره باالیی دھلیز  دوحفره پایین بطن نام حفره۴قلب دارای •

دارد
نامیده می شودسپتومجدارمشترک بین حفرات راست وچپ •
حفراتی ھستند کھ خون را بھ داخل سرخرگھا تخلیھ می کنند بطنھا•
دریافت خون بازگشتی از سیاھرگھا و ذخیره موقت آن دھلیزھاکار •

برای تخلیھ بھ بطنھا است
تخلیھ )120mmHg(خون را در مقابل فشارسیستمیک باالبطن چپ•

خون درون خود را بھ داخل سیستم بطن راستمی کند،درحالی کھ 
بنابراین ضخامت  .تخلیھ می کند(25mmHg)عروقی کم فشار ریوی 

(1cm)برابر  ٢/۵قلب چپ تقریبا جدار بطن چپ بدلیل کار بیشتر
ضخامت جدار بطن راست است

مربوط بھ بطن (PMI)نقطھ حداکثر ضربان قلبضربان نوک قلب یا •
چپ است کھ معموال در سمت چپ قفسھ سینھ می توان آن را مشاھده 

کرد
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آناتومی وفیزیولوژی قلب
خون فقط دریک جھتدریچھ ھای قلبی طوری عمل می کنند کھ •

جریان پیدا می کند
ازخالل ) ازطرف دھلیزھا بھ بطنھا(وظیفھ حفظ جریان خون یکطرفھ •

بطنی بھ عھده عضالت پاپیلری و طنابھای وتری -دریچھ ھای دھلیزی
است

جدا می کنندبطنھا راازدھلیزھابطنی،-دریچھ ھای دھلیزی)١
دھلیزوبطن راستبین) سھ لتی(دریچھ تریکوسپید•
بین دھلیز و بطن چپ) دولتی(دریچھ میترال•
مربوطھ قراردارندبین بطنھاوسرخرگھایدریچھ ھای ھاللی )٢
بین بطن راست وسرخرگ ریوی) ریوی(دریچھ پولمونری•
بین بطن چپ و آئورتدریچھ آئورتی •
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آناتومی وفیزیولوژی قلب
اندوکارد عضلھ قلب رامیوکاردمی گویند،سطح داخلی عضلھ •

می گویند) کھ پرده پریکارداست(اپیکاردوسطح بیرونی آنرا 
در قلب دخالت  پاراسمپاتیک و سمپاتیکدو سری اعصاب •

قلب  قدرت انقباضیقلب، سرعت ضرباندارند کھ روی 
قلب اثر می گذارندھدایت موج الکتریکیقابلیتو

باعث افزایش ضربان قلب ، قدرت  سیستم عصبی سمپاتیک•
انقباضی قلب وقابلیت ھدایت الکتریکی قلب می شود

اثر عکس داردسیستم عصبی پاراسمپاتیک•
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آناتومی وفیزیولوژی قلب
یک  (بعدیابتدای یک انقباض قلبی تا ابتدای انقباضمرحلھ زمانی بین •

ثانیھ  ٠/٨می گویند کھ حدود قلبی)دوره(یک سیکلرا)ضربھ کامل قلبی
طول می کشد

می باشد دیاستولو سیستولشامل دو مرحلھ سیکل قلبیھر•
طول می کشدثانیھ٠/٣بوده کھ حدود انقباض قلبسیستول مرحلھ •
بھ سیستول چون عمده نیروی انقباضی قلب بوسیلھ بطنھا تامین می شودلذا •

ھم بکار می رودانقباض بطنھامعنای 
طول می کشدثانیھ٠/۵بوده کھ حدود استراحت قلبدیاستول مرحلھ •
در انتھای دیاستول،عضلھ دھلیزتوسط تحریک الکتریکی صادره از گره •

SAاین انقباض باعث )انقباض دھلیزی یا سیستول دھلیزی(منقبض می شود
خون باقیمانده بھ بطنھا درانتھای دیاستول می %٢۵حدود رانده شدن 

)   Atrial Kickلگد زدن دھلیزی(شود
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آناتومی وفیزیولوژی قلب
مقدار خونی را کھ در ھر ضربھ توسط بطن بداخل آئورت تخلیھ •

گویند کھ مقدار آن (Stroke Volume)حجم ضربھ ایمی شود 
استml٧٠حدود

عبارت است ازمقدار خونی کھ در یک دقیقھ از بطن برون ده قلبی•
چپ بداخل آئورت تخلیھ می شود کھ مقدار آن در یک فرد جوان 

در دقیقھ است مقدار برون ده قلبی در زنان لیتر۵/۶بالغ حدود 
درصد کمتر از مردان است١٠-٢٠

CO=SV×HR
بر )بر حسب لیتر در دقیقھ(با تقسیم برون ده قلبی(CI)ایندکس قلبی •

شاخصی  (بدست می آید)برحسب مترمربع(سطح بدن افراد
ایندکس قلبی طبیعی حدود  )دقیقتربرای ارزیابی خونرسانی بافتی

می باشدلیتر در دقیقھ بھ ازای ھر متر مربع سطح بدن۵/٢- ۴/۵
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آناتومی وفیزیولوژی قلب

عضلھ قلبی برای برآوردن نیازھای متابولیک نیازبھ اکسیژن  •
از % ۶۵حدود بطوریکھ عضلھ قلب در . رسانی فروان دارد

موجود در سرخرگ کرنر را مصرف می کند  اکسیژن
در مرحلھ خون میوکارد% ٧۵برعکس بافتھای دیگر بدن،•

استراحت قلب یا دیاستول تامین می شود
را شریانھای کرونر راست و چپ  وظیفھ خونرسانی بھ میوکارد•

درست در (کرونراز شریان آئورت شریانھای. برعھده دارند
، میوکارد را سوراخ نموده و  منشعب شده) باالی دریچھ آئورت

وارد عضلھ قلب می شود 
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آناتومی وفیزیولوژی قلب

وظیفھ خونرسانی بھ دھلیز وبطن  شریان کرونر راست•
را AVو گره) افرادSA)۵۵%راست،عضلھ پاپیلری خلفی،گره 

بر عھده دارد
تقسیم  قدامی وسیرکمفلکس-شاخھ نزولیشریان کرونر چپ بھ دو •

می شود
وظیفھ خونرسانی  بھ بطن  شریان نزولی قدامی چپ•

چپ،قسمتھایی از بطن راست، سپتوم وعضلھ پاپیلر قدامی را بر 
عھده دارد

وظیفھ خونرسانی بھ دھلیز چپ،و قسمت شریان سیرکمفلکس•
طرفی و خلفی بطن چپ را بر عھده دارد  
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آناتومی وفیزیولوژی قلب
ھنگامیکھ دویا چند شریان یک منطقھ قلب را خونرسانی کردند بھ ھم مرتبط •

و یک شبکھ ارتباطی خونی را تشکیل می دھند این (anastomosis)شده
گویند(collatral)جریان خون جانبیشبکھ ھای شریانی کوچک را

نداشتھفشارطبیعی  فونکسیونیبا)عروق کولترال(آناستموزھای بین شریانی•
در یکی از شریانھای انسداد حادو تحت فشار قرارنمی گیرند ھنگامیکھ یک 

تا حداکثر قطرشان این آناستموزھا در ظرف چند ثانیھکرونر ایجاد شود 
بزرگ می شوند

بعلت پیدایش این مجاری جانبی است کھ بیمار بعد از انواع مختلف انسداد •
کرونر، بھبود می یابد

می عروق جانبی گشاد، این پیشرفت ضایعات آترواسکلروزو با افزایش سن•
نسبت ) سال۶٠-٧٠بین(شود ، بھ این دلیل انفارکتوس میوکارد در سالمندان

بھ جوانان با مرگ و میر کمتری ھمراه است  
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آناتومی وفیزیولوژی قلب

(S.A node)دھلیزی-گره سینوسی) ١ازسیستم ھدایتی قلب•
(bundle of  his)ھیسدستھ)٣(A.V node)بطنی-گره دھلیزی)٢

purkinje)الیاف پورکینژ)۵(bundle branches)شاخھ ھای ھدایتی)۴
fibers) تشکیل شده است

گره سینوسی دھلیزی در باالی دھلیز راست بین اتصال ورید اجوف  )١
٧٠-٨٠فوقانی وزائده دھلیزراست قرارگرفتھ قرارگرفتھ ودردقیقھ حدود

عمل می نمایدپیس میکر اصلی قلبتحریک شده وبعنوان باردردقیقھ
قدامی توسط سھ راه ھدایتیS.A nodeموج حاصل از دپوالریزاسیون •

کھ در ضخامت عضلھ دھلیز )ترول(،و خلفی)ونکباخ(،میانی)باخمن(
می رسدA.V nodeقرار دارند بھ 
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آناتومی وفیزیولوژی قلب
در سمت راست دیواره بین دھلیزی در جلوی سینوس گره دھلیزی بطنی)٢

کرونر و باالی قاعده لت دیواره دریچھ سھ لتی قرار دارد شکل آن شبیھ 
لوبیا است کھ قسمت مقعر آن در طرف دھلیز راست است

بھ دنبال قسمت تحتانی گره دھلیزی بطنی قرار گرفتھ وطول آن دستھ ھیس)٣
است20mmتقریبا 

از انشعاب قسمت تحتانی دستھ  )راست و چپ(داخل بطنیشاخھ ھای ھدایتی)۴
ھیس حاصل می شود شاخھ چپ کھ خیلی کوتاھتر از شاخھ راست است 

تحتانی تقسیم می شود–فوقانی و خلفی - خیلی زود بھ دو شاخھ قدامی
از شاخھ دیگر است ودر قسمت قدامی فوقانی  شاخھ قدامی فوقانی مھمتر•

بطن چپ یعنی قسمت اعظم این بطن منتشر می شود
در قسمت خلفی تحتانی بطن چپ منتشر می شودشاخھ خلفی تحتانی•
در زیر اندوکارد ھر دو بطن واقع شده و جریان الکتریکی الیاف پورکینژ)۵

را بطور مستقیم بھ عضلھ قلب می رسانند و بطنھا را تحریک می کنند    
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آناتومی وفیزیولوژی قلب
است ودرھر S.Aگره مرکز شروع ضربان قلبدر حالت طبیعی •

ایمپالس ایجاد می کند موج حاصل توسط سھ  راه ۶٠-١٠٠بین دقیقھ 
می رسد A.Vھدایتی بین گره ای بھ گره 

در ثانیھ است و 1000mmدرون دھلیزھا حدودسرعت ھدایت در •
.در ثانیھ است200mmحدودA.Vگرهدردرون

این  سرعت آن کاھش می یابدمی رسد،A.Vزمانیکھ موج بھ گره •
امر باعث می شود ، دھلیزھا فرصت کافی جھت انقباض را بدست 

آورده و خون خود را وارد بطنھا نماید
طول می  کشدثانیھA.V٠/١ورود موج تا خروج آن ازگره اززمان •
پس از گذشتن از دستھ ھیس و S.Aموج الکتریکی حاصل از گره •

بیشترینشاخھ ھای راست و چپ وارد رشتھ ھای پور کینژ کھ
.  را دارا است ،می شود)در ثانیھ4000mmحدود(سرعت ھدایت 

در نھایت ایمپالس الکتریکی بھ عضلھ میوکارد بطن رسیده و آنرا 
دپوالریزه می کند
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بررسی وضعیت قلب

،اطالعات مفیدی را برای پرستار فراھم می سیستمیک قلبیبررسی 
ریزیبرنامھنموده و نیازھای بیمار را تعیینآورد تا بتواند 

.را برای مداخالت پرستاری انجام دھدمناسبی
:اطالعاتی کھ بدین صورت کسب می شود شامل

اطالعات ذھنیSubjective Data
 اطالعات عینیObjective Data
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Subjective Dataاطالعات ذھنی

بدست می آید گفتھ ھای بیمارحین شرح حالاطالعات ذھنی توسط 
:عالمتھای اصلی در این قسمت شامل

Chest Painدرد قفسھ سینھ١.

Dyspneaتنگی نفس٢.

Palpitationطپش قلب٣.

Syncopeسنکوپ۴.

Weight Gainافزایش وزن۵.

Fatigueخستگی مفرط۶.
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Chest Painدرد قفسھ سینھ
. در بیماریھای قلبی می باشدشایعترین شکایت•

:شاملعلل قلبی درد قفسھ سینھ
)مھمترین(ایسکمی میوکارد١.
پریکاردیت٢.
دیسکسیون آئورت٣.
کھ ( داشتھ باشدعلت١٠٠حدود درد قفسھ صدری ممکن است •

-٢٠فقط ...) گوارشی، عضالنی اسکلتی،بیماریھای ریوی،
بنابراین  .آن می تواند بعلت مشکالت قلبی عروقی باشد%١٠

مسائل قلبی نمی باشدشایعترین علت درد قفسھ سینھ،
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Chest Painدرد قفسھ سینھ

در تشخیص افتراقی علل قلبی یا غیر قلبی درد سینھ می توان  
استفاده کردPQRSTاز اختصار 

P Provocative and Palliative factors  عوامل تشدید کننده وتسکین دھنده

Q Quality of Pain                                          کیفیت درد
R Radiation of Pain                                       انتشار درد
S Severity of Pain                                          شدت درد
T Timing of Pain                                           زمان درد
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Chest Painدرد قفسھ سینھ

PQRST
:)P(عوامل تشدید کننده یا تسکین دھنده.١

،  روحیاسترس، وزش باد وھوای سرددرد سینھ با علت قلبی با 
نشستن و  ، استراحت وفعالیت بدنی، غذا خوردن، فعالیت جنسی

ارتباط دارد   اکسیژنو مصرف نیتروگلیسرین، شدن بھ جلوخم
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Chest Painدرد قفسھ سینھ

PQRST
):Q(خصوصیات درد.٢

درد قلبی بھ صورت سنگینی، فشردگی سینھ، لھ شدن، فرو رفتن  
خنجر واحساس خفگی توصیف می شود، بطوریکھ در برخی  

Chestاز واژهChest Painکتب بجای واژه Discomfort
استفاده می شود 

می یابدکوتاه و تیز و با دم تشدیدمعموال بامنشاء پلوردرد •
مداوم و مبھم  ناشی از التھاب محل اتصال دنده بھ غضروفدرد •

بوده وبا تنفس و فشار روی قفسھ سینھ تشدید می یابد
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Chest Painدرد قفسھ سینھ

PQRST
:R)(انتشار درد. ٣

درد قلبی در زیر جناغ یا سطح جلوی قلب ایجاد شده و انتشار می 
. یابد

،  یک یا ھر دو شانھ، گردن، دندان، بھ فکدرد قلبی ممکن است 
یابدپشت انتشار، و آرنج، بازوھا
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Chest Painدرد قفسھ سینھ

PQRST
):S(شدت درد. ۴
 شود باید دقیقھ٢٠بیش از وقتی بیمار دچار درد حاد و شدید سینھ بھ مدت

بوددیسکسیون آئورت، و آمبولی ریھ،انفارکتوس میوکاردبھ فکر 
 بیان می بصورت مبالغھ آمیزبیماران مبتال بھ انفارکتوس میوکارد درد را

است کھ در بعنوان شدیدترین دردیبطوریکھ گاھی بیان می کنند . کنند
طول عمر خود تا بھ حال احساس نموده اند و یا ذکر نموده کھ از شدت درد 

.بیھوش شده اند
 معموال بعد از درد زایمان و دردھای کولیکی کلیھ، دردھای قلبی شدیدترین

.دردھا در نظر گرفتھ می شود
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Chest Painدرد قفسھ سینھ

PQRST
):T(زمان درد. ۵

.دقیقھ طول نمی کشد١۵دردھای ناشی از آنژین صدری بیش از 
زیر زبانی و  TNG(اگر درد قفسھ سینھ با مداخالت معمولی 

طول بکشد باید بھ فکر دقیقھ٢٠بیشتر از تسکین نیابد و ) اکسیژن
باشیمانفارکتوس میوکارد
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تنگی نفس Dyspnea
خودتنفس سخت،سطحی،وآگاھی ناخوشایندازتنفس:تنگی نفس

ایجاد می )در نارسایی بطن چپ(قلبیعدم کفایت پمپاژتنگی نفس بعلت •
شود کھ سبب احتقان و ادم ریھ می گردد 

حاالت ، و بعضی ازافسردگی، اضطراب، عوامل قلبی ریویگذشتھ از •
نیز سبب تنگی نفس می شوندروان تنی

:دیده می شودسھ شکلتنگی نفس عموما بھ •
Exertional Dyspneaتنگی نفس بھ ھنگام فعالیت١.
Orthopneaنفس وضعیتیتنگی٢.
Paroxysmal Nocturnal Dyspneaتنگی نفس حملھ ای شبانھ٣.

(PND)
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تنگی نفس Dyspnea

Exertional Dyspneaتنگی نفس بھ ھنگام فعالیت١.
شایع است•
با فعالیت  در مراحل اولیھ نارسایی قلب تنگی نفس معموال فقط •

می یابدبا استراحت بھبودشده و ایجاد
حین  کھ باعث بروز تنگی نفس می شود ،باید مقدار فعالیتی•

مثال چند پلھ باال رفتن،یا چھ (بررسی شودگرفتن شرح حال
) مقدار قدم زدن
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تنگی نفس Dyspnea
Orthopneaنفس وضعیتی تنگی٢.
تنگی نفس در حالت خمیده ھم اطالق می شود•
نشستھایستاده یا نیمھافتاده وبا وضعیت درحالت درازکش اتفاقمعموال •

بھبود می یابد
سیستم قلبی عروقی نسبت بھ  نشانگر وضعیت خطرناکترارتوپنھ معموال •

تنگی نفس فعالیتی یا کوششی است
شده، بازگشت وریدی زیادبھ خود می گیرد حالت درازکشوقتی بیمار •

کھ این امر سبب ازدیاد حجم خون داخل قفسھ سینھ، وافزایش فشار 
مویرگ ریوی شده، ودر نتیجھ یک احتقان ریوی گذرا ایجاد می شود

بعد از نشستن بیمار بر طرف می شود دقیقھ ۵کمتر از ارتوپنھ در مدتی •
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تنگی نفس Dyspnea
Paroxysmal Nocturnal Dyspnea(PND)تنگی نفس حملھ ای شبانھ.٣
ھم خوانده می شود آسم قلبیبعنوان •
ایجاد می شودنارسایی شدید بطن چپبدنبال •
اتفاق می افتد وھمراه با بیدار شدن ساعت بعد از خوابیدن٢-۵معموال •

بیمار، ویزینگ، وتعریق می باشد
است کھ در طول روز از اثر کشیده شدن مایع ادمیدراین حمالت•

قرار می وضعیت درازکشگردش خون خارج شده، و ھنگامیکھ بیمار در 
گیرد مایع ادم از بافت بھ گردش خون بر می گردد ودر نتیجھ حجم خون 

، قادر بھ پمپاژاین حجم زیاد قلب نارسایک.در قفسھ سینھ افزایش می یابد
خون بداخل شریان آئورت نبوده ودر نتیجھ احتقان ریوی ایجاد می شود

،نشستن یا ایستادن برطرف دقیقھ یابیشتر٢٠بعد ازاین نوع تنگی نفس •
می شود 
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طپش قلب Palpitation

بعنوان آگاھی ناخوشایند از ضربان قلب خود تعریف می :قلبطپش
شود

وبی،پرش، کوبیدنو ضربھبیمار ضربان قلب خود را بصورت •
توصیف می کندنظمی

افزایش قدرت انقباضی )٣آریتمی )٢ایست قلبی )١:علل قلبی شامل
میوکارد

غذای سنگین  )٣عوامل عصبی )٢فعالیت )١:علل غیرقلبی شامل
دخانیات)٧الکل)۶نوشیدن قھوه زیاد وچای )۵بی خوابی)۴
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سنکوپ Syncope
عدم توانایی درھمراه با ضعف عمومی عضالنیبصورت :سنکوپ

از دست دادنتعریف می شود،ھمچنین این حالت ھمراه با ایستادن
می باشدھوشیاری

کاھش خونرسانی بھ مغز استعلت سنکوپ•
، باعث  ھر وضعیت کھ سبب کاھش ناگھانی برون ده قلبی شود•

کاھش جریان خون مغز و بطور بالقوه باعث سنکوپ می شود
ممکن واختالالت دریچھ ای،بلوکھا،انواع آریتمیدر بیمار قلبی •

است سبب سنکوب شود
بعنوان یک اصل ، ھر گونھ حملھ سنکوپ را با علت قلبی در •

نظر گرفتھ تا عکس آن ثابت شود
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افزایش وزن بدن Weight Gain

و نمکشاخص حساس برای بررسی تجمع آبوزن بدن ، یک •
بوده حتی قبل از اینکھ ادم ایجاد شود

اختالل  بدون ھر گونھمی تواند کیلو گرم٧حدود افزایش وزن تا •
بوجود آید) از جملھ ادم(قابل مالحظھ

نارسایی احتقانی قلب)١:علل افزایش وزن 
بار زیاد مایع)٢
انسداد تخلیھ وریدی )٣
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خستگی Fatigue

و اختصاص بھ بیماریھای قلبی نداردعلل مختلفی دارد•
در بیماریھای قلبی می  شایعیگرفتاری خستگی با فعالیت خفیف•

باشد
قلب در عدم توانایی، ناشی از کاھش پیشرونده تحمل فعالیت•

برای تامین نیازھای متابولیک مختلف پمپاژ حجم مناسبی از خون
بدن است
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بررسی وضعیت قلب

اطالعات عینیObjective Data:  در این قسمت اطالعات
حین معاینات فیزیکی بیمار سمع،و دق،لمس،مشاھدهبوسیلھ 

کسب می شود
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اطالعات عینی   Objective Data
I(مشاھدهInspection:در مشاھده بھ موارد زیر توجھ می شود
ھوشیاری، ظاھرچھره، بی قراری و اضطراب ، :وضعیت عمومی)١

وضعیت در تخت بررسی می شود
رنگ پریدگی و سیانوز بررسی می شود:رنگ پوست)٢

انقباض عروق محیطی)٣ھیپوکسمی )٢آنمی )١: شاملعلل رنگ پریدگی 
 زبان سیانوتیک است این شکل سیانوز در اثر سیانوز مرکزیدر

مثال در اختالالت قلبی  (بوجود می آیدکاھش اشباع خون شریانی
)مادرزادی کھ شنت راست بھ چپ دارند ویا بیماری ریوی

است وعموما با کاھش کاھش برون ده قلبیدر اثر سیانوز محیطی
این نوع سیانوز در .دمای پوست ولکھ رنگی روی پوست ھمراه است

زبان دیده نمی شود 



محمدرضا یزدانخواه فرد عضو ھیئت علمی 
دانشکده پرستاری ومامائی بوشھر

54

Objective Dataاطالعات عینی  
PMI (Point Maximal Impulse)نقطھ حداکثر ضربان قلب)٣
سانتیمتری سمت ٠/۵می کند کھ تقریبا در بھ تعیین نوک قلب کمک

است PMIچپ
PMI قرار گرفتھ فضای پنجم بین دنده ای روی خط مید کالویکوالردر

است
 در سمت چپ پایین تر از فضای بین دندھای سومعموما ھر ضربانی کھ

در نظر گرفتھ می شود PMIباشد 
PMI ھمیشھ قابل مشاھده نبوده ودر مواردی لمس می شود
 دیده می شود دو نقطھدر آنوریسم بطندر
 می رودپایین ترمحل آن آمفیزمدر
 می آیدباالترمحل آن آسیت و حاملگیدر
 می رودطرف چپبھ ھیپرتروفی بطن چپدر
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اطالعات عینی   Objective Data
JVP (Jugulary Venous Pressure)اتساع ورید ژیگولر)۴
 مرکزی تخمین فشار وریدبھ منظوربررسی میزان اتساع ورید ژیگوالر

(CVP)انجام می گیرد
 چرخانده طرف مقابلدرجھ باال وبھ ٣٠-۴۵سر بیمار حدود ھنگامیکھ

کھ در آن نبض ورید ژیگوالر دیده می شود باالترین نقطھ ایمی شود بھ 
)  زاویھ بین سر استخوان جناغ با بدنھ این استخوان(زاویھ لوئیتوجھ،واز 

این .استفاده می شودJVPبرای اندازه گیری نقطھ مرجعبعنوان یک 
سانتیمتر باالی دھلیز راست است ۴-۵نقطھ حدود 

٣-۴حدود باالترین نقطھ ای کھ این نبض دیده می شود بطور طبیعی
استسانتیمتر باالتر از زاویھ لوئی

 سانتیمتر باالتر از حد طبیعی دیده شود نشانھ نارسایی ٢- ٣اگر این نبض
بطن راست، دریچھ تریکوسپید،تامپوناد قلبی،ویا افزایش حجم می باشد  
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اطالعات عینی   Objective Data
تنفس بیمار)۵
 تنفس توجھ شودخصوصیت، و کیفیت،ریتم، تعدادبھ
 تغییر در سرعت و خصوصیت تنفس، نشانھ نارسایی قلب و ادم ریھ است

در دقیقھ است١۴-١٨تعداد طبیعی تنفس 
ادم )۶
 خصوصا در پاھا، زانوھا، ساق پا ادم محیطیوجود یا عدم وجود ،

استمعیارمھم برای بررسی عملکرد قلبیوناحیھ ساکرال یک 
 علت قلبی نداردادمی کھ با بلند کردن عضو برطرف شود
ادم گوده گذار(pitting edema) با بلند کردن عضو برطرف نشده و

ھنگامی مشخص می شود کھ اثر فشار آرام انگشت برروی پوست باقی  
مثل (وضعیت مرضیافزایش حجم مایع یا یکاین حالت نشانھ .می ماند

است) نارسایی احتقانی قلب
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Objective Dataاطالعات عینی  
بررسی پوست،مو،ناخن)٧
از نظر خونرسانی و تغذیھ بررسی می شوند
انگشتان چماقی شدن.ناخن از نظر چماقی شدن بررسی می شود

(Clubbing Finger) بھ  نقایص مادرزادی قلب با شنت راستنشانھ
می باشدچپ

Capillary Filling(Blanching)پرشدگی مویرگی)٨
 صورت می گیردبررسی جریان خون محیطی بھ انگشتانبرای
رفلکس ھپاتوژیگوالر)٩
 فشار ثانیھ روی کبد٣٠-۶٠درجھ خوابیده،حدود ٣٠-۴۵بیمار در زاویھ

وارد می کنیم،این امر سبب تخلیھ خون بزرگ سیاھرگ زیرین بھ دھلیز 
راست می شود اگر قلب راست نارسا باشد ، خون بھ بزرگ سیاھرگ 

سانتیمتر١-٢اگر ازمی شودJVPباعث باالرفتن زبرین پس زده و
باالتر برود ، فرد نارسایی قلب راست دارد 
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Objective Dataاطالعات عینی  
فشار خون)١٠
BP=CO×PVR (preipheral vascular resistant)
سیستولدر فشار خون طبیعی بالغینmmHg١۴دیاستولو در ١٠٠-٠

mmHg٩٠-۶است٠
بالغین بھ حالتی اطالق می شود کھ فشار خون از افزایش فشار خون در

باشدباالتر٩٠/١۵٠
کاھش حجم مایعاتزمانی کنترل می شود کھ بھ فشار خون وضعیتی

مشکوک باشیم در این موارد باید کاھش تونیسیتھ عروقیاخارج سلولی 
کنترل شود و خوابیده،ایستاده،نشستھ فشار خون در سھ وضعیت 

 و کاھش فشار خون ١٠-١۵میزان سیستولیک بھکاھش فشار خون
است ھیپوتانسیون وضعیتینشانھ ١٠میزان دیاستولیک بھ

 تعداد ضربان درصدی١٠- ٢٠افزایش ھیپوتانسیون وضعیتی معموال با
نبض ھمراه می باشد
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Objective Dataاطالعات عینی  
Pulse Pressureفشار نبض)١١
بعنوان یک شاخص غیر تھاجمی برای بررسی برون ده قلبی است
Pulse Pressure=Systolic BP-Diastolic BP
نشانگر حجم ضربھ ای می باشد
می باشدنارسایی قلبو کاھش برون ده قلب،نشانھ کاھش فشار نبض
 میزان نرمال فشار نبض حدودmmHg۴است٠
 درMI ،می یابدکاھش فشار نبض شوک کاردیوژنیک، و نارسایی قلب
وگرفتن مکرر فشار خون، ترشح زیاد سمپاتیکز، تیروتوکسیکو، تبدر    ،

می یابد فزایشفشار نبض ا
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Objective Dataاطالعات عینی  

Mean Arterial Pressure (MAP)فشار متوسط شریانی)١٢
 است  بررسی پرفوزیون بافتییک پارامتر مھم بالینی جھت
MAP=(Systolic BP)+(Diastolic BP×2)/3
 فشار متوسط شریانی بینmmHgایده آل است٧٠-٩٠
 بیش ازحفظ فشار متوسط شریانیmmHg۶پرفوزیون  جھت ٠

می ضروریشریانھای کرونر، مغز وکلیھ ھا کافی و مناسب
باشد 
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Objective Dataاطالعات عینی  
(IIلمس(Palpation)
نبضھای محیطی برای ارزیابی جریان خون شریانی لمس می شوند
دو طرفھبطور کمیت، و کیفیت، دامنھ، ریتم، تعداد،وجود یا عدم وجودنبضھا ازنظر

ارزیابی می شود
تمپورال   )٣کاروتید )٢) اپیکال(نوک قلب )١:شاملنواحی کھ نبض احساس می شود

فضای رکبی پشت زانو )٨فمورال )٧رادیال  )۶اولنار )۵) جلو آرنج(کوبیتال) ۴
)پشت پایی(دورسال پدیس)١٠پشت قوزک داخلی )٩)پوبلیتال (
 نشان داده می شود٠-۴قدرت نبض بصورت عدد:

عدم وجود نبض٠•
)مویی(نبض خیلی ضعیف١•
نبض ضعیف٢•
نبض طبیعی٣•
نبض قوی۴•
 بایدتوجھ شود کھ نبض رادیال و اپیکال بطور ھمزمان توسط دو پرستار شمارش شود

نبض کاروتید ھمزمان با صدای اول ونبض اندامھا ھمزمان با صدای دوم قلب لمس می 
شود  
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Objective Dataاطالعات عینی  
(III دق(Percussion)
 دق صورت می گیردتعیین کناره خارجی قلب و بزرگ شدگی قلببرای،
 احساس می شود،ولی درحالت در حالت نشستھ و ایستادهماتیتھ قلب

درازکش کمتر حس می گردد 
 شروع نموده و بھ پایین می آییماز فضای بین دنده ای چھارمدق را
 از خط دق نموده ، اگر ماتیتھ خارج بھ داخلاز فضای پنجم وششمدر

استھیپرتروفی بطن چپنمود ، نشانھ میدکالویکل تجاوز
 سمت راست تعیین کناره راست با دق مشکل بوده ، اگر حالت ماتیتھ در

استھیپرتروفی بطن راستلمس شد ، نشاندھنده جناق
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Objective Dataاطالعات عینی  
IV(سمع(Ausculation)
 ، بوسیلھ سمع جلوی قلب ، اطالعات با ارزشی در باره سرعت ضربان و ریتم قلب

پر شدن بطنی و عبور خون از دریچھ ھای قلبی بدست می آید 
 صورت می گیردچھار کانون اصلیسمع قلب معموال در:

در چھارمین فضای بین دنده ای چپ در تریکوسپیدکانون )PMI٢در نقطھ میترالکانون 
در دومین فضای بین دنده ای راست ودرست در کنار آئورتکانون )٣کنار جناغ 

در دومین فضای بین دنده ای چپ و درست در کنار جناغپولمونرکانون )۴جناغ 
صداھای طبیعی قلب شامل:

 صدای اول(S1) شروع سیستول(تریکوسپیدو دریچھ میترالمربوط بھ بستھ شدن(
 صدای دوم(S2) انتھای سیستول و شروع دیاستول(آئورت و دریچھ ریویمربوط بھ بستھ شدن(
صدای سوم(S3) خون از انبساط بطنیا گالوپ دیاستولیک بطنی مربوط بھ زمانی است کھ با

سال در حالت ٣٠در بچھ ھا و افراد کمتر از دھلیز روی خون باقیمانده بطن ریختھ می شود 
طبیعی شنیده می شود

صدای چھارم(S4)انقباض دھلیزمربوط بھ ) صدای پره سیستول(یا گالوپ دیاستولیک دھلیزی
سال بطور طبیعی شنیده می شود۵٠در افراد باالی در انتھای دیاستول و قبل ازسیستول می باشد 
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای 
قلب

اکو کاردیوگرافی. ١٠
کاتتریزاسیون قلبی.١١
آنژیوگرافی شریان کرونری
کاتتریزاسیون قلب راست
کاتتریزاسیون قلب چپ

سنتی گرافی (تصویربرداری رادیونوکلوئید.١٢
)میوکارد

(MUGA)تصویربرداری حوضچھ خونی.١٣
)PET(توموگرافی با انتشار اشعھ پوزیترون.١۴

آزمونھای آزمایشگاھی١.

رادیوگرافی قفسھ سینھ٢.

فلورسکوپی٣.

فنو کاردیوگرافی۴.

الکترو کاردیوگرافی۵.

وکتور کاردیو گرافی۶.

مطالعات الکتروفیزیولوژی٧.

)استرس(تست ورزش٨.

تست استرس دارویی٩.
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
آزمونھای آزمایشگاھی.١
.IESR,HCt,Hb,CBC

.IIمانند(آنزیمھا ومارکرھای قلبی
CPK,LDH,SGOTتروپونین، میوگلوبین،(

.IIIکلسترول،تری گلیسرید،انواع لیپوپروتئینھا (لیپیدھای خون
LDLوHDLخصوصا 

.IVتستھای انعقادی(PTT,PT)
.Vالکترولیتھا(Ca,K,Na)

.VI,FBSBUN،کراتینین،
.VIIتجزیھ ادرار
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب

(Chest X Ray)رادیوگرافی قفسھ سینھ٢.
.Iبررسی اندازه،وضعیت،و دیدن محیط قلب

.IIوضعیت ریھ از نظر احتقان
.IIIمثل آئورت کلسیفھ(وضعیت عروق اصلی قلب(
.IVمحل کاتتر پیس میکر و محل کاتتر شریان ریوی
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
فلورسکوپی٣.
 نماھای قلب ازمانند رادیوگرافی قفسھ سینھ بوده ،منتھا دراین روش

در این روش بیمار .می شودمختلف در ھنگام کار و فعالیت مشاھده
می ایستد معاینھ کننده X Rayپشت دستگاه فلورسکوپی و جلوی لولھ  

موارد .در جلو دستگاه ایستاده و فعالیت قلب را روی دستگاه می بیند
:کاربرد شامل

.Iبررسی دریچھ ھای مصنوعی
.IIمحل کلسیفیکاسیون قلبی در حین سیکل قلب

.III تشخیص آنوریسم

.IVھدایت کاتتر پیس میکر
.V ھدایت کاتترھا در طی کاتتریزاسیون قلب
 بعلت خطرات فزاینده این روش برای بیمار و معاینھ کننده کھ مدت

این روش در حال حاضر زیادطوالنی در مقابل اشعھ قرار می گیرند 
استفاده نمی شود 
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
فنو کاردیوگرافی۴.
 فنوکاردیوگراف دارای میکروفون بوده کھ روی قفسھ سینھ بیمارقرار

در . می شودقلبیباعث تشدید و ثبت صداھایاین دستگاه . می گیرد
مواردی کھ صدای قلب نامشخص ویا سوفل ضعیفی داریم ونمی توانیم 

بشنویم،این دستگاه صدا را تقویت و روی کاغذ ثبت می کند
(EKG)الکتروکاردیوگرافی۵.
 این ثبت امواج حاصل از فعالیت الکتریکی عضلھ قلبعبارت است از

کار توسط دستگاه الکتروکاردیوگراف انجام می شود
.Iبررسی وضعیت قلب

.IIتشخیص بیماریھای قلب
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب

وکتور کاردیو گرافی۶.
 بھEKGمحور(برآیند نیروھای الکتریکی قلب. شباھت دارد

می دھد و ثبت میرا درسھ جھت مختلف بھ ما نشان) قلب
را تقویت نموده و اطالعات  EKGاین روش درک از .کند

ھیپر تروفی بطنھا،اختالالتتشخیصی دقیق تری در مورد 
این روش بدون خطر و درد بوده و  .بھ ما می دھدMIھدایتی،و

می باشدEKGشبیھ 
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
مطالعات الکتروفیزیولوژی٧.
در این روش . یک روش تھاجمی جھت ثبت فعالیت الکتریکی داخل قلبی می باشد

کاتتر دارای الکترود در داخل قلب برای ثبت فعالیت الکتریکی قلب قرار می 
EKGاین روش اطالعات بیشتری در مورد فعالیت الکتریکی قلب نسبت بھ  .گیرد

این تکنیک . فراھم می آورد کھ بھ علت نزدیکی کاتتر بھ سیستم ھدایتی قلب است
:موارد کاربرد شامل مشخص کردن.شبیھ بھ کاتتریزاسیون قلب است 

.Iمکانیسم آریتمی ھا
.IIکانون آریتمی ھا

.IIIراه فرعی

.IVافتراق بین آریتمی ھای فوق بطنی و بطنی
.Vارزیابی اختالل عملکرد گرهSAوav

.VIتعیین نیاز بھ استفاده از پیس میکر
.VII ارزیابی اثرات داروھای ضد آریتمی

.VIIIبرداشتن کانون ایجاد آریتمی
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
Exercise or Stress Test)استرس(تست ورزش٨.
 ھدف آن بررسی وضعیت قلب در زمانی می باشد یک روش غیر تھاجمی بوده کھ

کھ نیاز عضلھ قلب بھ اکسیژن زیاد است 
۶۵- ٧٠تاسن این تست اھمیت زیادی درتشخیص بیماریھای شریان کرونر دارد و

سالگی ارزش تشخیصی دارد
برای تشخیص بیماریھای قلبی شاملموارد استفاده:
.Iدرد قفسھ سینھ با علت نامشخص

.II برای تشخیص ایسکمیک بودن یا نبودن
.III بررسی و اندازه گیری میزان دپرسیون قطعھST
.IVبررسی علل کاھش ویا افزایش غیر طبیعیBP
.Vبررسی تاثیر داروھای ضد آنژین صدری و آریتمی

.VIبررسی آریتمی ھای حین فعالیت
.VII بررسی عملکرد عروق دیگر کرونر بدنبالMI  وCABG برای ارزیابی میزان

کارآیی سلولھای  باقیمانده میوکارد وعروق کولترال 
.VIII تعیین ظرفیت کاری و تحمل فعالیت برای تدوین برنامھ نوتوانی و شروع فعالیت

CABGوMIبیمار بعد از 
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
تست استرس دارویی٩.
قادر بھ دستیابی  بیماران با معلولیت جسمی و محدودیت حرکتی

بوسیلھ ورزش کردن روی نوار متحرک ضربان قلب ھدفبھ 
دی (عروقی داروی گشاد کنندهدو.یا دوچرخھ نمی باشند
تزریق می شوند جھت  IVکھ بصورت )پریدامول و آدنوزین

تقلید اثرات ورزش توسط بھ حد اکثررساندن گشادی شریانھای 
کرونری استفاده می شوند
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 ١٠دقیقھ و نیمھ عمر آدنوزین کمتر از ١۵- ٣٠طول اثر دی پریدامول
ثانیھ است 

 دی پریدامول و آدنوزین داروھای انتخابی ھستند کھ بھ ھمراه تکنیک
سایر ،و تئوفیلین،آمینو فیلین. تصویر برداری سنتی گرافی استفاده می شود

اثرات این دو دارو را مھار می کنند کھ باید از گزانتینھا از قبیل کافئین
مصرف آنھا قبل از انجام تست اجتناب شود

این . است کھ برای انجام تست استفاده می شود دوبوتامین داروی دیگری
کھ سبب افزایش ضربان قلب،قدرت انقباضی سمپاتیک استمقلددارو

میوکارد،وفشار خون می شودو از این طریق سبب افزایش نیاز متابولیک 
قلب می گردد

 زمانی کھ این تست ھمراه با اکوکاردیوگرافی انجام می شود دوبوتامین
داروی انتخابی می باشد ھمچنین در بیماران ریوی کھ نمی توانند تئوفیلین 

خود را قطع کنند از دوبو تامین استفاده می شود
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
اکو کاردیو گرافی٠١.
بوده وبصورت غیر تھاجمی می باشد کھ )نظیر سونوگرافی(نوعی آزمون اولتراسوند

امواج صوتی با فرکانس باال از سطح قفسھ سینھ با یک تراس دیوسر بطرف قلب 
فرستاده می شود این امواج صوتی بھ الیھ ھای مختلف قلب برخورد نموده و دوباره 

بازتابھای صوتی بھبرگشت کرده و توسط دستگاه ترانس دیوسر گرفتھ شده واین 
، سپس بھ دستگاه اکوکاردیوگرافی منتقل شده و روی امواج الکتریکی تبدیل می شود

صفحھ اوسیلوسکوپ نمایش داده می شود
انواع اکوکاردیگرافی شامل:موارد کاربرد شامل:
.I                 یک بعدی )١تعیین اندازه و ساختمان قلب(Motiom)M.Mode

.II                                   دو بعدی)٢ھیپرتروفیھا(Sector)S.Mode
.IIIاختالالت دریچھ ای و مادرزادی
.IVتومورھای قلبی
.Vپریکاردیت ترشحی

.VIبیماریھای ایسکمیک قلب
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
کاتتریزاسیون قلبی١١.
 یک یا چند کاتتر رادیو اپاک را در حفراتروش تھاجمی بوده کھ در این روش

جلو بردن و جاگذاری کاتتر تحت ھدایت .کنندقلب ویا عروق اطراف آن وارد می
فلوروسکوپی انجام می شود

موارد کاربرد شامل:
.Iتائید تشخیص بیماریھای قلبی،و تعیین میزان تاثیر بیماری بر ساختمان و عمل قلب

.IIتشخیص ناھنجاری قلب
.IIIبدست آوردن یک تصویر واضح از آناتومی قلب قبل از عمل جراحی
.IVمشخص نمودن فشار درون حفرات قلب و عروق بزرگ
.Vاندازه گیری غلظت، فشار، و میزان اشباع اکسیژن درون حفرات قلبی

.VIتعیین برون ده قلبی
.VIIبیوپسی اندوکارد

.VIIIانجام آنژیوگرافی شریان کرونری برای بررسی وضعیت باز بودن آن
.IXتزریق مستقیم داروھای ترومبولیتیک بھ داخل شریان کرونر مسدود شده
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
 درحین انجام .انجام  می شوداطاق کاتتریزاسیونکاتتریزاسیون در

بیمارمانیتورینگ می  شودBPوEKGتکنیک 
 بھ علت امکان بروز آریتمی خطرناک در موقع ورود کاتتر بھ  داخل

:کاتتریزاسیون قلب شاملوسایل احیا آماده باشدقلب،
ورود کاتتر از سرخرگ بازویی،رادیال،ویا (آنژیوگرافی شریان کرونر١.

)فمورال و ھدایت آن تا ریشھ آئورت و شریان کرونرتوسط فلورسکوپی
ورود کاتتر از راه یکی از وریدھا وھدایت آن (کاتتریزاسیون قلب راست٢.

)بھ دھلیز راست و سپس بطن راست
بھ دو صورت انجام می گیرد رتروگرید از (کاتتریزاسیون قلب چپ٣.

طریق سرخرگ بازویی و ترانس سپتال از طریق ورید فمورال و ھدایت  
)  کاتتر از دھلیز راست بھ دھلیز چپ
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
مراقبت پرستاری قبل از کاتتریزاسیون:
بیمار از نظر واکنش و حساسیت بھ مواد حاجب ید دار یا حساسیت بھ  ١.

بررسی شود) حاوی ید(غذاھای دریایی 
ساعت ناشتا باشد٨-١٢بیمار ٢.
ساعت طول می کشد و بیھوش  ٢بھ بیمار گفتھ شود کھ این تکنیک حدود ٣.

نمی شود
در صورت کاتتریزاسیون قلب راست،احساس سرفھ می کند۴.
در صورت کاتتریسم بطن چپ احساس طپش قلب می کند۵.
تزریق ماده حاجب سبب احساس گرما،خصوصا در سر می شود کھ بعد ۶.

از یک دقیقھ بر طرف می شود
بیمار را با آموزش دلگرم نموده و تشویق می نمائیم تا احساسات خود را ٧.

بیان نماید
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
مراقبت پرستاری بعد از کاتتریزاسیون:
توجھ بھ تشکیل ھماتوم و خونریزی در محل ورود کاتتر١.
)سردی، کرختی،گزگز ، درد اندام(بررسی نشانھ ھای نارسایی سرخرگی ٢.
١٠-١۵ساعت اول ھر ٢کنترل نبض محیطی اندام را در پایین محل ورود کاتتر،در ٣.

دقیقھ و بعد ھر دو ساعت تا رسیدن بھ وضعیت طبیعی
ولمس نبض مراقب بروز آریتمی باشیمEKGبا مانیتورینگ ۴.
،خونریزی،ودرد ناگھانی در محل ورود )MIاحتمال(در صورت وجود درد سینھ۵.

کاتتر باید بھ پزشک اطالع دھیم
دادن مسکن برای تسکین درد در محل ورود کاتتر۶.
باشد و اندام مورد نظر را CBRساعت ۶- ١٢با توجھ بھ قوانین بیمارستان، بیمار ٧.

حرکت ندھد
ساعت کیسھ شن قرار داده می شود۴-۶گاھی روی محل ورود کاتتر بھ مدت ٨.
در حین ...) تھوع،استفراغ،لکھ ھای قرمز،و(توجھ بھ عال ئم حساسیت بھ ماده حاجب ٩.

و بعد از کاتتریزاسیون  
اگر وضعیت بیمار اجازه دھد بیمار را تشویق بھ خوردن مایعات بیشتر نموده  تا ماده ٠١.

حاجب سزیعتر از راه ادرار دفع شود
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
)سنتی گرافی میوکارد(Radionuclide Imagingتصویربرداری رادیونوکلوئید. ١٢
در ورید تزریق شده و ) ٢٠١یا تالیوم٩٩تکنسیوم (مواد رادیوایزوتوپ

توسط دوربین اشعھ گاما تصویرتھیھ می شود
.I در تشخیصMI

.IIایسکمی میوکارد
.III بررسی کار بطن چپ
در صورت٩٩تکنسیوم با استفاده ازMI این ماده بھ مقدار بیشتر در

ساعت ١٢نقاط گرم ).Hot Spotsنقاط گرم (نواحی نکروزه جذب شده 
MIساعت بعد از ٢۴-۴٨ایجاد می گردد و در صورتیکھ MIبعد از

تا یک ھفتھ از این روش .انجام شود ما بھترین تصویر را خواھیم داشت
می توان استفاده کرد

 نقاط عکس حالت باال بوده و بصورت ٢٠١تالیوم در صورت استفاده از
می باشد در این حالت ماده کمتر جذب نواحی )Cold Spots(سرد

نکروزه می گردد
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
Gated Blood Pool  Imagingتصویربرداری حوضچھ خونی. ١٣
 تکنسیوم این تکنیک یک نوع تصویربرداری رادیونوکلوئید می باشد کھ

عبور این ماده از حفرات قلبیاز راه وریدی تزریق می شود سپس ٩٩
تصاویر تجمع خون . بوسیلھ دوربین کامپیوتری گاما بررسی می شود

ثبت تصاویردرطی چند . درون حفرات دھلیز و بطن را نشان می دھد
:شاملکاربرد.صد ضربان انجام می گیرد

.Iارزیابی عملکرد بطن چپ
.IIحرکات دیواره بطن

.IIIکسر تخلیھ ای(توانایی بطن در تخلیھ خون(

.IV بررسی تفاوت بین عملکرد بطن چپ در طی استراحت و در طی
ورزش استفاده می شود

 بھ بیمار اطمینان دھید کھ خطر رادیواکتیویتھ و تابش اشعھ وجود ندارد
و در طی انجام تست بی حرکت باشد
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آزمونھا وروشھای تشخیصی در بیماریھای قلب
Positron Emissionتوموگرافی با انتشاراشعھ پوزیترون . ١۴

Tomography(PET)
  دستگاھھای اسکن توموگرافی پوزیترون یک ابزارتصویربرداری

تشخیصی است کھ اجازه دیدن عملکرد فیزیولوژیک ) بیوشیمی سلولی (
بافت قلب را بھ ما می دھد

.Iتشخیص بیماریھای شریان کرونر
.IIارزیابی وضعیت حیاتی میوکارد

.IIIارزیابی میزان تنگی شریان کرونر

.IVمشخص کردن گردش خون کولترال شریان کرونر
.V  افتراق بین ایسکمی و کاردیومیوپاتی دیالتھ
 ساعت قبل ۴بھ بیمار در مورد قطع مصرف سیگار و کافئین در طی

از انجام تست تاکید نموده ، ھمچنین بھ بیمار گفتھ می شود کھ میزان 
تماس با اشعھ در محدوده ایمنی می باشد
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مانیتورینگ وضعیت ھمودینامیک تھاجمی

 ھدف از مانیتورینگ وضعیت ھمودینامیک تھاجمی، بررسی
فشار و جریان خون در سیستم قلبی عروقی می باشد  

(CVP)کنترل فشار ورید مرکزی١.

(PCWP)فشار وج مویرگ ریوی٢.

اندازه گیری مستقیم فشار خون شریانی٣.

اندازه گیری برون ده قلبی۴.



محمدرضا یزدانخواه فرد عضو ھیئت علمی 
دانشکده پرستاری ومامائی بوشھر

85

مانیتورینگ وضعیت ھمودینامیک تھاجمی
(CVP)کنترل فشار ورید مرکزی١.
است در ورید اجوف فوقانی و دھلیز راستنشان دھنده فشار خون •
توانایی بطن راستنیز ھست و پرشدگی بطن راستفشارمنعکس کننده •

نشان می دھدرا در پمپاژخون
نارسایی بطن راست را نشان می دھد •
چون معموال نارسایی بطن راست بدنبال نارسایی بطن چپ ایجاد می •

باشدنشانھ دیررس نارسایی بطن چپمی تواند CVPشود لذا افزایش 
می باشدجایگزینی مایعات در بیماران بد حالیک راھنمای مھم برای •
کاھش یا افزایش . است٢-cmH2O١٢مقدار نرمال فشار ورید مرکزی•

CVPنشانھ کاھش یا افزایش حجم خون در گردش می باشد
افزایش حجم،فلبیت،سپتی سمی،وآمبولی :شاملCVPشایعترین عوارض•

ھوا 
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مانیتورینگ وضعیت ھمودینامیک تھاجمی
LVEDPیا(PCWP)فشار وج مویرگ ریوی. ٢
 از فشار وج مویرگ ریوی کھ بررسی دقیق تر بطن چپبرای

است استفاده می شودفشار پایان دیاستول بطن چپبیانگر
است،فشار وج مویرگ در پایان دیاستول کھ دریچھ میترال باز

ریوی با فشار دھلیز چپ و فشار بطن چپ برابر است
 نرمال آن مقدارmmHg١٣ -۴باال رفتن این فشار نشانھ  .است

نشانھ وسعت ضایعھ استMIنارسایی بطن چپ،وبدنبال 
 بعد ازMI رود ادم ١٨باالتر از اگر .می باشد١۵-١٨معموال بین

استخطرناک٢۵بحد شروع می شود ، رسیدن آن ریھ
عفونت،پارگی سرخرگ ریھ،انفارکتوس ریھ، :عوارض شامل

آمبولی ریھ،آمبولی ھوا،وآریتمی ھای بطنی می باشد- ترومبو
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مانیتورینگ وضعیت ھمودینامیک تھاجمی
اندازه گیری مستقیم فشار خون شریانی. ٣
 برای کنترلBP بیماران با برون ده قلبی پایین،  (در بیماران بسیار بد حال

ھیپوتانسیون شدید،کالپس عروق محیطی، وضعیت ھمودینامیک ناپایدار،و 
آنھا با کاف میسر نبوده و غیرقابل اعتماد BPکسانی کھ اندازه گیری 

استفاده می شود)است
BP اندازه گیری شده از روش مستقیمmmHgبیشتر از ١٠BP اندازه

گیری شده از راه غیر مستقیم بوسیلھ کاف است
 بھترین شریان برای اندازه گیری فشار خون مستقیم ، شریان رادیال می

باشد زیرا شریان اولنار در مجاورت آن بوده و در صورت بروز مشکل 
از شریان بازویی نیز استفاده می شود. سبب خونرسانی جانبی می شود

ترومبوز وآمبولی،اسپاسم شریان،خونریزی و ھماتوم،درد، :عوارض شامل
عفونت،وآمبولی ھوا
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مانیتورینگ وضعیت ھمودینامیک تھاجمی
اندازه گیری برون ده قلبی. ۴
 استفاده می شودقدرت پمپاژ قلببرای بررسی
 ،اندازه گیری برون ده قلب در موارد انفارکتوس میوکارد پر عارضھ

تامپوناد قلبی،کاردیومیوپاتی،قبل و بعد از جراحی قلب،شوک شدید و 
ضرورت دارد... طوالنی و

 برون ده قلبی مقدار خونی است کھ بطن چپ در ھر دقیقھ بھ سیستم
شریانی پمپاژ می کند

 ،برون ده قلبی بطن راست مساوی برون ده قلبی بطندر حالت طبیعی
این امر بھ این دلیل است کھ بطن راست اگر چھ از نظر .می باشدچپ

حجم عضلھ بھ اندازه بطن چپ نیست اما در مقابل مقاومت کمتری خون 
را پمپاژ می کند

 روش حرارتی یا ترمودیلوشنشایعترین روش برای تعیین برون ده قلبی
است  
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(ECG,EKG) الکتروکاردیوگرافی

ثبت امواج حاصل ازفعالیت الکتروکاردیوگرافی عبارت است از
کھ این کار توسط دستگاه الکتروکاردیوگراف انجام  الکتریکی قلب

می شود
منحنی ثبت شده توسط دستگاهالکتروکاردیوگرام عبارت است از

در واقع الکتروکاردیوگرام نماد عینی .الکترو کاردیوگراف
فعالیت الکتریکی قلب است کھ بھ صورت اختالف پتانسیل 

الکتریکی درسطح پوست منعکس می شود
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(ECG,EKG)الکتروکاردیوگرافی
موارد استفاده شامل:
MIمانند آنژین صدری و (تشخیص بیماریھای شریان کرونری١.
تعیین تعداد ضربان قلب٢.
تعیین محور الکتریکی قلب٣.
آریتمی ھا و بلوکھای قلبی۴.
)دھلیزھا و بطن ھا(ھیپرتروفی حفرات قلب۵.
)K,Caمانندافزایش یا کاھش (اختالالت الکترولیتی۶.
... )مانند دیژیتال،کینیدین و(اثر داروھا روی قلب٧.
آنوریسم و پریکاردیت٨.
... )مانند دیفتری،سیفلیس،آمفیزم و(اثر بیماریھای سیستمیک روی قلب٩.

بررسی عملکرد پیس میکر قلبی٠١.
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اساس الکتروکاردیوگرافی

 بطور کلیEKG رپوالریزاسیونودپوالریزاسیونتصویر یک
عضلھ قلب می باشد

دپوالریزاسیون ورپوالریزاسیون(تغییرات حاصل ازپتانسیل عمل (
باال (بوسیلھ دستگاه الکتروکاردیوگراف بصورت منحنی مثبت 

رسم می شود) پایین رونده(ویا منفی ) رونده
بستگی بھ محل قرار) باالرونده یا پایین رونده(جھت منحنی

نسبت بھ جریان الکتریکی قلب داردگیری الکترود مثبت



محمدرضا یزدانخواه فرد عضو ھیئت علمی 
دانشکده پرستاری و مامایی

92

اساس الکتروکاردیوگرافی
بھ بعنوان یک اصل باید توجھ داشتھ باشیم وقتیکھ جریان الکتریکی

رسم می منحنی باال رو ویا مثبتمی شود الکترود مثبت یک لید نزدیک
منحنی الکترود مثبت یک لید دور شودازگردد،و وقتی جریان الکتریکی 

رسم می گرددپائین رو یا منفی
  بنابر این دستگاه الکتروکاردیوگراف،امواج الکتریکی قلب را کھ در نواحی

) باالرو(مختلف بدن منتشر می شود ، تقویت نموده وبصورت منحنی مثبت 
با توجھ بھ محل الکترود مثبت ترسیم می کند) پایین رو(ویا منفی

- + =

- + =
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لیدھای الکتروکاردیوگرام
 است)اشتقاق(لید١٢دارایبطورکلی یک الکتروکاردیوگرام استاندارد
 نیز استفاده می شودلیدھای دیگری کھ استاندارد نیستنددرپاره ای ازموارد
 بنابر این الکتروکاردیوگرام استاندارد امواج الکتریکی خارج شده از قلب را

قرار داده و ثبت می کند زاویھ مختلف مورد بررسی١٢از 
ھر لید از دو الکترود مثبت و منفی تشکیل شده ، و در واقع دستگاه الکترو -

کاردیوگراف اختالف پتانسیل بین دو الکترود مثبت ومنفی را ترسیم می کند
 ترسیم می شودالکترود مثبتبطرف از الکترود منفیمحور ھر لید
 لید مربوط بھ۶، ولید مربوط بھ اندامھا۶لید الکتروکاردیوگرام ، ١٢از

است(pericardial)جلو قلب
 لید دو قطبی٣لید اندامھا ، ۶از(D3,D2,D1)لید یک٣و

یک قطبی استجلو سینھ ایلیدھای.می باشند(AVF,AVL,AVR)قطبی
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Bipolar Leadsلیدھای دو قطبی اندام 

 اینتھوون اولین بار توسط(Einthoven)شرح داده شد
 از مھمترین لیدھا بشمار می روند
 اختالالت %٨٠-٩٠با بررسی این لیدھاEKG  را می توان

تشخیص داد
 ناحیھ مچمحل بستن الکترود لیدھا در دستھا و یا پاھا معموال در

بستبازوھا ویا رانھااست ولی می توان آنھا را روی 
 باقیمانده ناحیھاگر کسی دست یا پایش قطع است الکترود را بھ

وصل می شودشانھویا در قطع کامل دست بھقطع
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Right Arm

Left LegRight Leg
(Ground)

Left Arm

Bipolar Leadsلیدھای دو قطبی اندام
Lead I +-

+

-
Major Electrical Axis

Lead II +

-

Lead III
+

-

VII = VI + VIII
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Unipolar Lead لیدھای یک قطبی اندامھا
معرفی گردید ویلسونتوسط
 ، الکترود منفی بھ نقطھو الکترود مثبت بھ اندامھادر این لیدھا

وصل می شود) بدون ولتاژالکتریکی(صفر
 ، دستو دست چپبرای ایجاد نقطھ صفر بدون ولتاژ الکتریکی

اھم۵٠٠٠مقاومت را بھ واسطھ یک سیم دارای پای چپو راست
لذا بدین ترتیب نقطھ صفر بدست می  . بھ یکدیگر وصل می کنند 

Wilson Centralترمینال مرکزی ویلسونآید کھ بھ آن 
Terminalمی گویند

 ، اندام از طریق ٢بنابراین ، در لیدھای یک قطبی اندامھا
مقاومت بھ قطب منفی لید ، و اندام دیگر بھ قطب مثبت آن وصل  

می شود
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Unipolar Lead (aVR)

Left ArmRight Arm

Left Leg

aVR

+

-
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Unipolar Lead (aVL)

Left ArmRight Arm

Left Leg

aVL
+

-
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Left ArmRight Arm

Left LegaVF
+

-

Unipolar Lead (aVF)
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Precordial Leads (V1 to V6)

Left ArmRight Arm

Left Leg

-

+ V1

V2+
V3+
V4+
V5+
V6+
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قاق  قاق محل اشت ه    : : V1V1محل اشت در کنار ه اي  د دن فضاي بین  ه    چھارمین  در کنار ه اي  د دن فضاي بین  چھارمین 
م مراست استرنو راست استرنو

قاق  قاق محل اشت ه چپ  : : V2V2محل اشت در کنار ه اي  د دن ضاي بین  ف ه چپ  چھارمین  در کنار ه اي  د دن ضاي بین  ف چھارمین 
استرنوم استرنوم 

قاق  قاق محل اشت ھ V2V2در وسط خطي کھ در وسط خطي کھ : : V3V3محل اشت ھ را ب وصل وصل V4V4را ب
مي کندمي کند

قاق  قاق محل اشت د : : V4V4محل اشت می ه اي روي خط  د دن ضاي بین  ف د پنجمین  می ه اي روي خط  د دن ضاي بین  ف پنجمین 
کالویکول کالویکول 

قاق  قاق محل اشت ه اي روي خط : : V5V5محل اشت د دن ضاي بین  ف ه اي روي خط پنجمین  د دن ضاي بین  ف پنجمین 
آنتریور آگزیالري آنتریور آگزیالري 

قاق  قاق محل اشت د : : V6V6محل اشت می ه اي روي خط  د دن ضاي بین  ف د پنجمین  می ه اي روي خط  د دن ضاي بین  ف پنجمین 
آگزیالري آگزیالري 
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Directionality of Bipolar and
Unipolar Leads

aVF

Lead I

Lead III Lead II

aVR aVL
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Pمشخصات موج 
یادپوالریزاسیوندھندهنشان•

استدھلیزیانقباض
٠/١١ازبیشترنبایدآنزمان•

باشدثانیھ
بیشترنبایدطبیعیبطورارتفاع•

باشدمترمیلی٣از
استگردومدورآنشکل•
V2-V6و،I،IIلیدھایدر•

استمثبت
استمنفیaVRلیددر•
V1وIII،aVlavfلیدھایدر•

استیکفازباییامنفی،مثبت
QRSبھPنسبتطبیعیبطور•

باشدمنظمبایدواست١بھ١
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P-R)P-Rفاصلھ 
Interval(

ھدایتزماندھندهنشان•
استبطنبھدھلیزازایمپالس

)AV Conduction(.در
زمانکنندهبیانواقع

تإخیربعالوهدپوالریزاسیون
AVگرهدرکھاستمعمولی

دھدمیرخ
شروعتاPموجشروعاز•

بردرراQRSکمپلکس
گیردمی

٠/١٢– ٠/٢٠بینآنزمان•
.استثانیھ
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P-Rمشخصات قطعھ 
 )P-R Segment(

کھاستزمانیدھندهنشان•
گرهازدپوالریزاسیونموج

بھوگذشتھبطنیدھلیزی
رسدمیمیوکارد

شروعتاPموجپایاناز•
بردرراQRSکمپلکس

گیردمی
بینآنطبیعیزمانمدت•

.استثانیھ٠/٠٢–٠/١٢
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:QRSمشخصات موج 
انقباضیادپوالریزاسیوندھندهنشان•

.استبطنی
انتھایتاRیاQموجابتدایاز•

میشودگرفتھنظردرRیاSموج
بینطبیعیبطورQRSزمانمدت•

استثانیھ٠/٠۵– ٠/١٠
مختلفلیدھایدرQRSکمپلکسارتفاع•

استمترمیلی۵- ٣٠بینومتفاوت
استمثبتv5وII،v6وIلیدھایدر•
استمنفیaVRلیددر•
میaVFوIII،aVLلیدھایدر•

باشدفازیکباییامنفی،مثبتتواند
جلولیدھایدرQRSکمپلکسشکل•

.استمتغیر“کامالقلبی
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S-Tمشخصات قطعھ 
)(S-T segment

شروعدھندهنشان
استبطنیرپوالریزاسیون

کمپلکسپایانازS-Tقطعھ•
QRS)J Point(شروعتا
.گیردمیبردرراTموج

٠/١٢-ST٠/١۶قطعھزمان•
.باشدمیثانیھ
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Tمشخصات موج
•

.است 
•٠/١–٠/١٩۶

است 
•T

۵
١٠

.میلی متر است 
شکل آن غیرقرینھ و مدور است•
•TI ،II ،

V3-V6 مثبت است.
منفی است aVRدر لید •
•III ،aVL ،aVF

V2 وV1
.فازیک است 
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QTمشخصات فاصلھ
(QT Interval)

بیانگر کل مدت زمان سیستول بطنی •
است

Tتا انتھای موج Qاز ابتدای موج•

•QT٠/۴٠/٣٢-٠
۴۵/٠(ثانیھ است 

)طبیعی می باشد

•٧٠

RRمی باشد
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Uمشخصات موج
•

ماسل و عده ای رپوالریزاسیون سیستم پورکینژ 
می دانند

•
TTموج 

است و در ھمھ افراد ھم دیده نمی شود 

•١/١٠T
بھتر دیده می شود V3و V2لیدھای 
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Heart rate

• Rate approximation
– Rate estimate: 300 - 150 -100- 75 - 60 - 50-43-

38-33-30
– Easy to memorize
– No calculator needed
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Heart Rate

• 300 / number of “big boxes” between
consecutive QRS complexes

• 1500 / number of “little boxes” between
consecutive QRS complexes

• 60 / RR interval (in seconds)
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Heart rate

• Known time interval
– Beats in 6 seconds (30 “big boxes”) x 10
– Beats in 3 seconds (15 “big boxes”) x 20
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Quadrant determination

Normal axis

Left axis
“Boston”

Right axis

Extreme R/L axis
“Seattle”
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مرحلھ١٠در EKGتفسیر 
ارزیابی وضعیت عمومی و شرح حال١.
Pدیده میشود؟شکل آن طبیعی است یا نھ؟ بین ھر موج Pموج ٢.

قبل یا بعد از کمپلکس Pارتباط معنا داری وجود دارد؟  موج QRSو
QRSاست؟

طبیعی است؟P-Rفاصلھ ٣.

شبیھ ھم وشکل طبیعی دارند؟QRSوPتمام امواج۴.

طبیعی است؟QRSفاصلھ زمانی و ارتفاع کمپلکس ۵.

مساوی است؟R-R , P-Pفواصل۶.

طبیعی،باالرونده یا پایین رونده است؟STقطعھ٧.

طبیعی است؟QTفاصلھ ٨.

تعداد ضربان دھلیز و بطنی چقدر است؟٩.
محور قلب چگونھ است؟٠١. 121



Heart Rythm

یکی از موارد مھمی کھ بھ آن توجھ می شود EKGدر تفسیر•
استریتم قلب

استمنظمو سینوسی در حالت طبیعی ریتم قلب •
جایگزین ریتم نرمال  ریتم غیر طبیعیممکن است بھ دالیلی •

Arrythmiaآریتمی سینوسی شود کھ در آن صورت بھ آن 
می گویند

122



Normal Sinus Rhythm

بوده  SAگرهاست کھ منشا دپوالریزاسیون ازریتمی سینوسی•
بترتیب پشت سر ھم تکرار شوندبعالوه  TوP،ّّQRSودرآن امواج

مساوی باشدR-RوP-Pفواصل

P Wave
QRS T Wave

123



Normal Sinus Rythm
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Normal Sinus Rhythm

Normal waves and intervals; rate range 60-100

125



Arrythmia
گویندArrythmiaآریتمیاختالل ریتم قلب را با ھر علتی •

و مراقبت پرستاری در بخش EKGدر مبحث فوق العاده مھمیآریتمی ھا •
CCU تغییرات ھمودینامیک شدیدیمی باشد، زیرا ممکن است سبب بروز
می باشندCCUبیماران در علت اصلی مرگ و میرشوند و

تب رماتیسمی -MI٢ایسکمی میوکارد و-١: شایعترین علل آریتمی
اختالالت -۴ھیپر تروفی دھلیزھا وبطنھا - ٣وبیماریھای دریچھ ای قلب 

مسمومیتھای دارویی -۵الکترولیتی 

ندارند بروز بیماری قلبیافرادیکھیا اشخاص سالمآریتمی ممکن است در •
کند

-۵سیگار -۴اضطراب-٣تب-٢ورزش-١:شایعترین علل آریتمی در افراد سالم
پرکاری تیروئید-٨کم خونی -٧الکل-۶قھوه 126



Heart Bloocks

در ایجاد تحریکات قلبی  فرمانده اصلیSAگره در حالت طبیعی •
بار در دقیقھ فعال می گردد٧٠- ٨٠است کھ در حدود 

می گویندبلوک قلبیقلب را اختالل در سیستم ھدایتی•

فیبروز و دژنره شدن سیستم ھدایتی قلب      -١:علل ایجادبلوک قلبی
-۴میوکاردیت- ٣)MIآنژین صدری،(بیماریھای شریان کرونر- ٢

اعمال  - ۶آھکی شدن دریچھ ھای آئورت ومیترال- ۵روماتیسم قلبی
جراحی قلب
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Sinus Pause
نیز می دھلیزی-بلوک کامل گره سینوسیکھ بھ آن وقفھ سینوسی•

گویند
فعالیت خود،مدتی SAوقتی دیده میشود کھ بھ علت اختاللی درگره•

ومتعاقب آن  ظاھر نمی شودPموج و منظم آن قطع شدهوبخودی 
نداریمQRSکمپلکس
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Sinus Pause

است کھ  AVفرمانده بعدی گرهمعموال اگر این وقفھ طوالنی شود
شروع بھ فعالیت کرده و بطن را تحریک می نماید و سبب بروز 

Escape AV Nodal Rythmمی شود
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Sinus Arrest into Junctional Escape
Rhythm

چند ایمپالس سینوسیباشد و وقفھ سینوسی طوالنیدر صورتیکھ •
گفتھ می SA Arrestایست سینوسی ظاھر نشود بھ این حالت 

شود
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Sinus Exit Block
-بلوک ناقص گره سینوسیکھ بھ آن بلوک راه خارجی گره سینوسی•

می گوینددھلیزی
ایجاد شده ، SAدر اطراف گره بھ علت ایجاد نسج فیبروزمعموال •

نتواند از این نسج عایق SAکھ سبب می شود ایمپالس الکتریکی گره 
عبور کند 

جانشین ریتم سینوسی  Escapeریتم در این حالت نیز ممکن است •
شود



Intra Atrial Block

می رسد AVاز دھلیز عبور کرده و بھ گره SAتحریک گره •
کھ نماینده زمان عبور موج الکتریکی از دھلیز Pمدت زمان موج •

ثانیھ است ٠/١١است،معموال حداکثر 
، بلوک ثانیھ یا بیشتر برسد٠/١٢بھ Pھرگاه فاصلھ زمانی موج •

داخل دھلیزی وجود دارد 
آن نیز ھستدندانھ دار شدنھمراه با Pغالبا طوالنی شدن موج •
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Atrioventricular Block

دراین نوع بلوک  •
کھ ایمپالسھای الکتریکی

در حال  AVاز خالل گره 
بھ درجات مختلفحرکتند  

بنابراین  . بلوکھ می شوند
ھدایت ایمپالسھای  

الکتریکی ازدھلیزبھ 
بطن،با توجھ بھ درجھ 

آھستھ شده AVبلوک گره 
متوقف  بطور کاملویا

میشود
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First Degree AV Block
بلوک ناقص گره دھلیزی بطنی  یک AVبلوک درجھ یک گره •

کاھش می AVالکتریکی از گره ایمپالسسرعت عبورکھ است 
را برای زمان طوالنی تری، در نتیجھ ایمپالس الکتریکی یابد

سپری می کندعبور از دھلیز بھ بطن

کھ نمایانگر زمان عبور ایمپالس  PR Intervalدر این حالت •
می گردد طوالنیمی باشد ، AVالکتریکی از گره 

و بھ ازاء بیشتر ، ثانیھ٠/٢٠از , EKGPR Intervalدر •
استداریم QRSیک کمپلکس Pموج ھر
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First Degree AV Block
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1st Degree AV Block
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2nd Degree AV Block
است AVدر گره اختالل شدیدتر ھدایتیاین نوع بلوک نمایانگر •
،سبب می AVایمپالسھای الکتریکی فوق بطنی در گره بلوک متناوب•

اصال عبور نکندویا عبور موج الکتریکی دچار تاخیر شدهشود کھ 
می شود بطور متناوبQRSحذف کمپلکس این مسئلھ منجر بھ •
چون در دھلیزھا دپوالریزاسیون دھلیزی بدون اختالل ادامھ پیدا می کند •

وجود دارند منظمدر فواصل طبیعیبا ظاھر Pموجھای ، 
بوده و بھ دو نوع تقسیم می AVاین نوع بلوک نیز بلوک ناقص گره •

:  شود
.١2nd Degree AV Block Mobitz Type I (Wenckebach)
.٢2nd Degree AV Block Mobitz II
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2nd Degree AV Block Mobitz Type I (Wenckebach Rhythm)

استخوش خیمیبلوک نسبتا •
و بندرت بھ بلوک کامل از بین رفتھبا بھبود علت اصلی خودبخوداغلب •

دھلیزی بطنی تبدیل می شود

PRفاصلھ است یعنی اختالل در سیستم ھدایتی تدریجیدر این نوع بلوک •
پس از چندمی شود و ضربھ بعدی طوالنی تربھبتدریج از یک ضربھ 

Pمی ماند ، یعنی موج تحریکات دھلیزی بدون پاسخ بطنییکی از ضربھ
بوجود نمی آیدPبدنبال موج QRSولی کمپلکس وجود دارد

می شودمرتبا تکراراین سیکل •
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2nd Degree AV Block Mobitz I
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2nd Degree AV Block Mobitz II

است و تغییر نمی کند ولی  ثابتPRفاصلھ در این نوع بلوک ، •
منتقل نمی شود بعضی از ضربھ ھای دھلیزی بھ بطن
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Third Degree AV Block with Intermittant
capture
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3rd Degree AV Block
گویند(Complet Heart Block)بلوک کامل این بلوک را •
وجود ندارد ، یعنی تمام بین دھلیزھا و بطنھادر این بلوک ھیچ ارتباطی •

ایمپالسھای دھلیزی بلوکھ شده و بھ بطن منتقل نمی شود 
فرمانده بعدیوقتی کھ ھیچ ایمپالسی از دھلیز بھ بطن نرسد ، در این حالت •

خواھد بود کھ سایر قسمتھای سیستم ھدایتی در داخل بطنو یا AVگره 
تحریک بطن را بعھده می گیرند 

Pبین موج منظم ، ھیچ ارتباط معنا داری RRوPPفواصلEKGدر •
است،تعداد متغیرو نامنظمPRفواصل وجود ندارد ، در نتیجھ QRSو

می رسد٣٠است بطوریکھ گاھی بھ ضربان بطنی از ضربان دھلیز کمتر

142



Stockes Adams Syndrome

می باشد سندروم استوکس آدامسیکی از عالئم بالینی بلوکھا ، •
تا در ٣٠مثال (ھرگاه بھ دالیلی تعداد ضربان قلب خیلی کم شود•

مقدار جریان خون بھ بافتھا کافی نبوده و کار اعضای ) دقیقھ
ممکن است دچار اختالل شود ، و بیمار ) مثل مغز(حساس 

عالئمی بصورت سرگیجھ و سنکوپ نشان دھد
بنابر این ، برادیکاردی شدید توام با عالئم عصبی بصورت  •

می گویندسندروم استوکس آدامسسنکوپ را 
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Intra Ventricular Block (Bundle Branch
Block)

در     بھ دستھ ای از بلوکھا اطالق می شود کھ در آنھا اختالل ھدایتی •
وجود دارد ھای ھدایتی داخل بطنیرشتھ

اتفاق می افتدشاخھ راستو یا در شاخھ چپاختالل ھدایتی یا در •
وارد تحریکات الکتریکی از شاخھ دیگروقتی یک شاخھ ھدایتی قطع شود •

می شوند ) با شاخھ ھدایتی سالم(بطن 
کھ شاخھ (تحریک بوسیلھ بافت میوکارد از آن بطن بھ بطن دیگرسپس •

وارد می شود )ھدایتی آن اختالل دارد
ھر دو بطن با ھم ، از طریق شاخھ ھای ھدایتی داخل وضعیت طبیعیدر •

می شونددر یک زمان تحریکبطنی راست و چپ 
طوالنی  QRSمدت زمان کمپلکس شوند ، بطنھا جدا جدا تحریکوقتی •

QRSشکل کمپلکس ثانیھ تجاوز می کند و ٠/١٢شده و زمان آن از 
در می آیدMبصورت غیر عادی 
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Left Bundle Branch Block
ثانیھ / ١٢اگر کمتر از (ثانیھ یا بیشترQRS٠/١٢زمان کمپلکس •

)باشدبلوک ناقص شاخھ ھدایتی مطرح است
AVLوD1وV4-V6در Mشکل •
معکوس می شودAVLوD1وV4-V6در Tو موج STقطعھ •
وجود دارد از بین می رودV6وV5طبیعی کھ در لیدQموج •
V1-V3عمیق و عریض درSموج •
انحراف محور قلب بھ سمت چپ•
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Right Bundle Branch Block
ثانیھ باشدبلوک  / ١٢اگر کمتر از (ثانیھ یا بیشترQRS٠/١٢زمان کمپلکس •

)ناقص شاخھ ھدایتی مطرح است
V2و V1در Mشکل •
معکوس می شودV1-V3در Tو موج STقطعھ •
AVLوV6 ،D1وV5عریض درSموج •
انحراف محور قلب بھ سمت راست•
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بسم اهللا الرحمن الرحیم



Sinus Tachycardia
بار در دقیقھ قلب راتحریک ١٠٠- ١۵٠،SAھر گاه گره 

خواھیم داشتتاکیکاردی سینوسینماید،

تب و )٣ھیجانات  روحی)٢فعالیت بدنی و ورزش)١:علل
کاھش حجم خون بدنبال خونریزی )۵پرکاری تیروئید)۴عفونتھا

مصرف )٧درد ،اضطراب، ترس) ۶شدید یا دھیدراتاسیون 
) آتروپین،نیتراتھا،آدرنالین(داروھا

نیکوتین وکافئین)٨
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Sinus Tachycardia

١٠٠-١۵٠ریت •
ریتم منظم وسینوسی است•
وجود  QRSمشخصات طبیعی خود را داشتھ وبدنبال آن کمپلکسPموج •

دارد
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Sinus Tachycardia
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Sinus Tachycardia

با افزایش تعداد ضربان قلب،زمان پرشدگی قلب در مرحلھ :عالئم
، و  برون ده قلبی کاھش یافتھدیاستول کاھش می یابد،در نتیجھ 

وسنکوپ در بیمار دیده میشودBPعالئم کاھش 
در )٢و معموال داروئی مصرف نمی شودعلت اصلیرفع)١:درمان

بار در ٣- ۴میلیگرم١٠-۴٠ایندرالصورت لزوم 
در موارد تاکیکاردی وابستھ بھ نارسایی  دیژیتال )٣روزخوراکی

قلب  
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Sinus Bradicardia

در دقیقھ قلب را تحریک بار۶٠کمتر از SAوقتیکھ گره
خواھیم داشتبرادیکاردی سینوسیکند،

تحریک  )٢) خصوصا ناحیھ تحتانی و خلفی(MI)١:علل
صدمھ جراحی بھ گره )۵ھیپوتیروئیدی)ICP۴افزایش )٣واگ

ایندرال ، رزرپین، دیژیتال،  (مصرف بعضی ازداروھا)۶سینوسی
در ورزشکارانبطورفیزیولوژیک)٧)پروکائین آمید
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Sinus Bradicardia

۶٠ریت کمتر از•
ریتم منظم وسینوسی•
وجود  QRSمشخصات طبیعی خود را داشتھ و بدنبال آن کمپلکس Pموج •

دارد
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Sinus Bradicardia
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Sinus Bradicardia
مگر آنکھ کاھش تعداد ضربان قلب باعث  درمان نیاز نداردبھ :درمان

ھمراه با  )کاھش بازده قلب(تغییرات ھمو دینامیک قابل توجھ
آنژین صدری،سنکوپ وآریتمی شود

افزایش تعداد ضربان قلب انجام می شوددرمان با ھدف
بصورت وریدی ) میلیگرم٢حداکثرتا (آتروپینمیلیگرم /.۵- ١)١
میلیگرم در دقیقھ شروع می ١-۵ایزوپروترنولاگر موثر نبود،) ٢

استفاده می شودپیس میکردر برادی کاردی مقاوم )٣شود
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Sinus Arrhythmia
حداقل  (تغییر کندR-Rیا P-Pبزند وفواصل نامنظمSAاگر گره 

این اختالل  . خواھیم داشتآریتمی سینوسی) ثانیھ فرق کند٠/١٢
ریتم شایع ترین اختالل ریتم بوده و معموال در بالغین جوان و  

افراد مسن دیده میشود

:دو نوع اختالل ریتم سینوسی وجود دارد
در دم تعداد ضربان سینوسی بیشتر و در :نوع تنفسی یا مرحلھ ای •

باز دم کمتر
نوع غیر مرحلھ ای•
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Sinus Arrhythmia

۶٠-١٠٠ریت اغلب •
ریتم نامنظم و سینوسی•
Pمشخصات طبیعی خود را دارد و بدنبال ھر موجPموج  •

وجود داردQRSیک کمپلکس 
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Sinus Arrhythmia تنفسی یا مرحلھ ای

inspiration expiration
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Sinus Arrhythmia
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Sinus Arrhythmia

در صورتیکھ تعداد ضربان )٢نیستالزممعموال درمان )١:درمان
فعالیت  قلب کم شود وبیمار عالئم نشان دھدمیتوان بوسیلھ 

تعداد ضربان قلب را ) میلیگرم/.۵-١(آتروپین،یاتجویز وریدی 
افزایش داد 
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آریتمی ھا

، و  فوق بطنیآریتمی ھا بطور کلی بھ دو دستھ آریتمی ھای•
تقسیم می شوندبطنیآریتمی ھای

یک کانونآنھایی ھستند کھ تحریک از فوق بطنیآریتمی ھای•
دھلیزھا ، یعنی ازو دستھ ھیسSAاز گره در محلی خارجنابجا

و شکل  غیرطبیعیPموج منشاء می گیرند شکل AVگره یا 
است)باریک(طبیعیQRSکمپلکس 

از بطنھا، تحریک از نقطھ ای در یکیبطنیدر آریتمی ھای•
غیر طبیعی و بی قواره وQRSمنشاء گرفتھ و شکل کمپلکس 

می باشد )یا پھن(عرض آن زیاد 
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Premature Atrial Contractions(PAC)
PAC کھ اکستراسیستول دھلیزی یا ضربان نابجای دھلیزی نامیده

، یعنی محلی غیر از گره یک کانون نابجامیشود،حالتی است کھ 
SAالکتریکیموج.شروع بھ فعالیت خودکاری میکنددر دھلیز

حرکت  مسیرغیرعادی در دھلیزحاصل از این کانون نابجا در 
می رسدوسپس از طریق شاخھ ھای ھدایتی بھ  AVکرده،بھ گره 

QRSکمپلکس بطن رسیده وباعث انقباض بطن می شود،لذا 
داریمEKGدرطبیعی

بیماریھای )۵سیگار )۴مصرف الکل وقھوه)٣ھیجان)٢استرس)١:علل
ھیپوکسمی)CHF٧)۶عروق کرونر
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Premature Atrial Contractions

ریت معموال طبیعی•
داریمPACریتم معموال منظم بجز در مواقعی کھ •
زودرس یعنی قبل از تحریک سینوسی می آید و ریتم زمینھ ای Pموج•

طبیعی را نداردPو اندازه ) وارونھ(شکلسینوسی را قطع می کند،
•QRSطبیعی است
)وقفھ جبرانی ناکامل است(یک وقفھ غیر جبرانی وجود داردPACمتعاقب •
)استPJCاگر کمتر باشد (ثانیھ کمتر نمی شود/.١٢از PRفاصلھ PACدر• 163



Premature Atrial Contractions
باشد شایعترین عالمت بالینی  زیادPACتعداد در مواردیکھ :عالئم

استطپش قلب

معموالخوش خیم بوده، بغیرازرفع علت زمینھ ای بھ )١:درمان
،  )تا در دقیقھ۶(در مواردیکھ تعداد زیاد باشد)٢درمان نیاز ندارد 

ایجاد کند ویا از چند کانون  )مانند طپش قلب(و برای بیمار عالئم
- ۶٠٠(، کینیدین)میلیگرم روزانھ/.١٢۵-/.۵(باشد از دیژیتال 

-۵٠٠(و یا پروکائین آمید) ساعت۶-٨میلیگرم ھر٢٠٠
برخی موارد از ) ٣استفاده می شود ) ساعت٣-۴میلیگرم ھر٢۵٠

وراپامیل و پروپرانولول استفاده می شود
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Proxysmal Atrial Tachycardia(PAT)
PAT یکسریدرحقیقتPACمی باشد کھ از پشت سرھم و سریع

یا بیشتر   ٣موقعیکھ .یک کانون نابجا در دھلیز منشا می گیرد
PACدر دقیقھ بیاید ١۵٠سرعت باالی وبا سر ھمپشتPAT

بصورت حملھ ای بوده، با شروع وقطع ناگھانی  .گفتھ می شود
مشخص می شود

اضطراب شدید، کافئین، خستگی،    (محرکات سیستم سمپاتیک)١علل
تیرو توکسیکوز    )۴روماتیسم قلبی)٣ایسکمی)٢) سیگاروالکل

ھیپرتانسیون  )٧جراحی قلب)۶بیماریھای انسدادی مزمن ریوی)۵
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Proxysmal Atrial Tachycardia(PAT)

١۵٠-٢۵٠تعداد ضربان دھلیزی معموال•
) منظمRRفواصل(ریتم منظم•
سینوسی تفاوت داردو از نظر تئوریک باید دیده Pدر ظاھر با موج Pموج •

بسیار مشکل استPقبلی تشخیص Tشود ولی بعلت ادغام با
معموال طبیعی استQRSکمپلکس •
پایین افتادن (نیز ممکن است ایجاد شود Tو موج STتغییرات در قطعھ  •

)  قطعھ 166



Proxysmal Atrial Tachycardia(PAT)
آنژین  )۵سنکوپ)۴افت فشار خون)٣گیجی)٢طپش قلب)١:عالئم

صدری
آدنوزین با دوز اولیھ )٣دیژیتال  )٢تحریک عصب واگ)١:درمان

١٢دقیقھ بعد ٢دقیقھ در صورت عدم تاثیر ١- ٣میلیگرم در ۶
میلیگرم آھستھ و  ۵- ١٠وراپامیل)۴تزریق می گردد IVمیلیگرم 
میلیگرم آھستھ ۵میلیگرم و حداکثرتا /.۵- ١پروپرانولول)۵وریدی 

- ۴٠٠کینیدین )qid۵میلیگرم خوراکی ١٠-٢٠و وریدی و یا 
مسکنھا و آرامبخشھا درکاھش  تحریکات  )qid۶میلیگرم ٢٠٠

می شوند  PATسمپاتیک موثرند و در بعضی موارد سبب رفع 
پیس میکربھ  )٨)   کاردیوورژن(شوک الکتریکی سینکرونیزه)٧

(Overdrive Pacing)روش ضربان سازی غالب 167



Atrial Flutter
یک ریتم تشدید شده و سریع، ناشی ازصدورایمپالس الکتریکی  

فالتردھلیزی ).PATمثل(است کانون نابجای دھلیزییکاز
نوعی تاکیکاردی دھلیزی بوده کھ تعداد ضربھ ھای دھلیزدر 

قادر نیست تمام این  AVگره.در دقیقھ می باشد٢۵٠-٣۵٠حدود 
ایمپالسھای دھلیزی را ھدایت نماید زیرا ظرفیت این گره درانتقال  

تعدادی ازایمپالس است وبیشترازاین ناگزیر١٨٠- ٢٣٠ایمپالس
و بھ بطن منتقل نمی شودبلوکھ شدهایمپالس دھلیزی

بیماری )٢)MIآنژین صدری،(بیماریھای شریان کرونر)١:علل
جراحی قلب)۵ھیپرتیروئیدی)۴آمبولی ریھ)٣دریچھ میترال

168



Atrial flutter

٢۵٠-٣۵٠ریت•
ریتم منظم و ثابت•
نامیده می شودFغیر طبیعی بوده وشبیھ دندان اره می باشد کھ موج Pشکل موج •
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Atrial Flutter

170



Atrial Flutter
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Atrial Flutter
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Atrial Flutter
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Atrial Flutter

میلیگرم  /.١٢۵- /.۵دیژیتال ) ٢تحریک عصب واگ   ) ١:درمان
qidمیلیگرم ٢٠٠- ۴٠٠کینیدین )٣qid۴ (۵-١٠وراپامیل

میلیگرم و  /.۵-١پروپرانولول) ۵میلیگرم آھستھ ووریدی   
میلیگرم خوراکی  ١٠- ۴٠میلیگرم آھستھ و وریدی ویا ۵حداکثرتا 

qid۶ (   شوک الکتریکی سینکرونیزه )٧آمیودارون
)کاردیوورژن(
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Atrial Fibrillation

شروع بھ صدور کانونھای مختلفی در دھلیزھاحالتی است کھ 
سریعترین آریتمی نابجای دھلیزی است کھ .ایمپالس می نمایند

. ضربان دارند۶٠٠تا ٣۵٠با سرعتبطور نامنظمدھلیزھا 
اکثراینقادر بھ عبور ھمھ این ایمپالسھا نیست بنابر این AVگره

می شوندایمپالسھا بلوکھ
ھیپرتروفیھا و اتساع دھلیزھا )٢تنگی دریچھ میترال )١:علل
فشارخون باال    )۵کاردیومیوپاتی )MI۴ایسکمی و)٣
CHF)٧ھیپرتیروئیدی )۶
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Atrial Fibrillation

٣٠٠-۶٠٠ریت دھلیزی •
)  ھم دھلیزی ھم بطنی(ریتم نامنظم•
مشخص دیده      Pمی باشد وموجQRSخیلی بیشتر ازکمپلکسPتعداد موج•

نمی شود 
خط ایزوالکتریک بصورت نامنظم ودارای برجستگی ھای ریزی می باشد•
طبیعی است ولی ریتم بطنی نامنظم در نامنظم استQRSکمپلکس•
در دقیقھ است٨٠تعداد پاسخ بطنی معموال باالی •
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Atrial Fibrillation

بھ دو شکل نرم و خشن دیده می شود EKGدر •
کمتر از Pارتفاع موج Fine AFدرفیبریالسیون دھلیزی نرم •

1mm می باشد و معموال بدنبالMIشایع است
بیشتر  Pارتفاع موج Course AFدرفیبریالسیون دھلیزی خشن•

می باشد ومعموال بدنبال ھیپرتروفی دھلیزھا ناشی از 1mmاز 
مشکالت دریچھ میترال شایع است
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Atrial Fibrillation

Wandering Baseline
Irregular Irregular Ventricular Response
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Atrial Fibrillation

No visible “P” waves; atrial rates can reach 600 reentry foci;
fibrillatory waves present; variable and irregular ventricular
rates
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Atrial Fibrilation
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Atrial Fibrilation

181



Atrial Fibrillation
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وجھ تمایز فالتر دھلیزی و فیبریالسیون دھلیزی
ولی در فیبریالسیون دھلیزی موج مشخص بودهPموج در فالتر دھلیزی •

Pمشخص دیده نمی شود
است ولی در مساوی و منظمQRSفواصل بین کمپلکس در فالتر دھلیزی •

مساوی نبوده ومتغیر می QRSفیبریالسیون دھلیزی فواصل بین کمپلکس 
اصال روی خط ایزوالکتریک دیده نشود،با Pحتی در مواردیکھ موج(باشد

می توانیم تشخیص فیبریالسیون QRSنامنظم بودن فواصل بین کمپلکسھای 
)دھلیزی بگذاریم

درجھت محور (در فالتر دھلیزی چون جھت حرکت امواج از باال بھ پایین •
دارای ارتفاع بیشترPموج D3وD2در لید است ) D3وD2لیدھای 

می باشد ولی در فیبریالسیون دھلیزی در ھر سھ لید D1نسبت بھ لید
کم بوده Pارتفاع موج 
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Atrial Fibrillation
یا با یک نبض نامنظم وطپش  )٢ممکن است بدون عالمت )١:عالئم

اختالف بین نبض اپیکال ورادیال  )٣قلب ھمراه باشد 

اگر وضعیت بیمار از نظر )٢رفع علت اصلی بیماری   )١:درمان
شوک (ھمودینامیک بدتر شود استفاده سریع از کاردیوورژن 

درصورت تثبیت وضعیت بیمار ) ٣) الکتریکی سینکرونیزه
کینیدین، پروکائین آمید،  )۴دیژیتال داروی انتخابی می باشد   

داروھای ضد انعقاد  )۶پروپرانولول و وراپامیل   )۵آمیودارون  
مثل آسپرین و وارفارین سدیم
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Premature Junctional Contraction(PJC)

را AVکانون نابجایی در گره صدوریک ایمپالس زودرس از 
زیاد PACمی باشد،اما نسبت بھ PACاین آریتمی شبیھ بھ .گویند

شایع نیست

مسمومیت با دیژیتال)AV٢ایسکمی گره)١:علل
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Premature Junctional Contraction(PJC)

PJCریتم منظم بھ استثنای محل •
)D2بخصوص در لید(QRSاز کمپلکس قبل ، داخل یا بعدمعکوس Pموج•
طبیعیQRSکمپلکس •
)PACازPJCوجھ تمایز(ثانیھ ٠/١٢کمتر از PRفاصلھ•
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Junctional Rhythms
Premature Junctional Contraction

Similar to a PAC, this premature contraction (complex)
Originates at the AV node
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Premature Junctional Contraction(PJC)

معموال درمان خاصی  . از اھمیت کمی برخوردار استPJC:درمان
الزم نبوده،  ودرمان رفع علت ایجاد کننده آن می باشد ولی اگر 

تا در دقیقھ باشد نشانھ تحریک پذیری زیاد از حد گره ۶بیش از 
AV)است در این موارد ممکن است کینیدین و یا  ) جانکشنال

پروکائین آمید استفاده شود
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Junctional Escape Rhythm

و در عملکرد خود دچار کاھش خودکاری شدهSAگره در مواردیکھ 
ریتم گریزان یا فراربعنوان یک پیس میکردچار شکست شود، 

نقش پیس میکری قلب رابا سرعت ذاتی خودجانکشنال
برعھده می گیرد)ضربان۴٠- ۶٠(

در ناحیھ تحتانیMI)٢مسمومیت با دیژیتال)١:علل
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Junctional Escape Rhythms

۴٠-۶٠ریت •
ریتم منظم•
بوجود آیدQRSمنفی وممکن است قبل،حین،ویا بعد از کمپلکسPموج•
طبیعی استQRSکمپلکس•
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Junctional Escape Rhythms

نبض بیمار اغلب برادی کارد می باشد وممکن است بیمار  )١:عالئم
عالئمی از بیماری نشان ندھد

اقدامات درمانی الزم نیست مگر اینکھ بیمار دارای عالئم  :درمان
پیس میکر)٢آتروپین)١باشد
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Accelerated Junctional Rhythms

می رسد ۶٠- ١٠٠گاھی در ریتم جانکشنال تعداد ضربان بھ
کھ این حالت را ریتم جانکشنال تند شده می گویند
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Junctional Tachycardia

١٠٠-١۵٠سرعتبا بطنی-ضربان نابجای گره دھلیزیھر گاه 
ضربھ در دقیقھ وبطور پشت سر ھم جایگزین ریتم سینوسی شود

میوکاردیت  ) ٣تحتانیMIایسکمی و)٢مسمومیت با دیژیتال)١:علل
عمل جراحی)۴
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Junctional Tachycardia

د رصورتیکھ خود  )٢دیژیتال داروی انتخابی میباشد)١:درمان
دیژیتال عامل ایجاد این آریتمی باشد، ازپروپرانولول وفنی توئین  

استفاده می شود
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Paroxysmal Junctional Tachycardia(PJT)

حالتیکھ تاکیکاردی جانکشنال بطورناگھانی وحملھ ای باضربان  
بار در دقیقھ اتفاق می افتد بعلت سرعت باالی این  ١۵٠-٢۵٠حدود

بھ این دلیل ھر دو .استمشکلPATتشخیص آن از نوع آریتمی 
این آریتمی را بعنوان تاکیکاردی حملھ ای فوق 

(Paroxysmal Supra Ventricular Tachycardia)بطنی
می گویند کھ داللت بر صدور ایمپالس از باالی بطنھا دارد 

195



Paroxysmal Junctional Tachycardia(PJT)
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Sick Sinus Syndrome(S.S.S)

ازآریتمی ھای فوق بطنی کھ بطور نسبتا شایعی در افراد مسن دیده 
گاھی دچار برادیکاردی وگاھیگره سینوسی S.S.Sدر.می شود

سندروممی گردد بھ این جھت بھ این بیماری دچار تاکی کاردی
برادیکاردی شایعتر از .نیز می گویند تاکیکاردی-برادیکاردی

تاکیکاردی می باشد

فیبرواسکلروز سیستم ھدایتی کھ مخصوصا در سنین باال دیده  )١:علل
بیماریھای شریان کرونر کھ سبب ایسکمی این سیستم و  )٢می شود

در نتیجھ اختالالت ھدایتی می شود 197



Sick Sinus Syndrome(S.S.S)

سندروم استوکس  )۴سرگیجھ)٣درد سینھ)٢طپش قلب)١:عالئم
)سنکوپ(آدامس

کھ موجب عالئم عصبی و  S.S.Sدر صورت اثبات )١:درمان
توام  )٢سنکوپ در بیمار شود، باید از پیس میکر دائم استفاده شود

با آن برای حمالت تاکی کاردی از داروھای ضد آریتمی مثل  
می شوداستفاده.…دیژیتال وپروپرانولول و
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Wandering Pacemaker

الکتریکی،گاھی از منشا پیدایش تحریکاتدر این ریتم 
می باشدAV،وگاھی ھم ازگره دھلیزھا،گاھی ازSAگره

افزایش فعالیت سیستم  )٣میوکاردیت)٢مسمومیت با دیژیتال)١:علل
عصبی واگ
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Wandering Pacemaker

۶٠- ١٠٠ریت بین•
ریتم نامنظم•
شکل٣وجود حداقل ، برای تشخیص Pاشکال مختلف موج •

ضروری استPاز موجمختلف
اغلب طبیعیQRSشکل کمپلکس•
وجود داردQRSیک کمپلکس Pبھ ازائ ھر موج •
معموال متغیر می باشدPRفاصلھ • 200



Wandering Pacemaker

افزایش فعالیت سیستم  )٣میوکاردیت )٢مسمومیت با دیژیتال )١:علل
عصبی واگ

در صورت مشکوک بودن بھ  )١معموال درمانی الزم نیست:درمان
اگر تعداد )٢مسمومیت با دیژیتال،مصرف دارو متوقف میشود
میلیگرم /.۵-١ضربان قلب بھ میزان زیادی کاھش یابد،آتروپین

تزریق میشودIVمیلیگرم از طریق٢وحداکثر تا 
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Multifocal Atrial Tachycardia
(MAT)

می باشد کھ سبب  کانونھای نابجا در دھلیزاین آریتمی بعلت وجود 
صدور ایمپالس می شوند

١٠٠- ٢۵٠ضربان قلب بین . شبیھ پیس میکر سرگردان می باشد
ماھیت غیر حملھ ای دارد. می باشد

بیماریھای شریان )٢بیماریھای مزمن انسدادی ریھ)١:علل
CHF)۵عفونت)۴مسمومیت با دیژیتال)٣کرونر
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Multifocal Atrial Tachycardia
(MAT)

١٠٠-٢۵٠ریت •
)با ھم مساوی نیستRRفاصلھ(ریتم نامنظم •
برای تشخیص کافی استPوجود سھ شکل موجPاشکال مختلف موج•
طبیعی استQRSکمپلکس•
وجود داردQRSیک کمپلکسPبھ دنبال ھر موج•
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Multifocal Atrial Tachycardia
(MAT)

رفع علت اصلی می باشد کھ معموال با تجویز اکسیژن بر )١:درمان
از دیژیتال در صورتیکھ خود علت نباشد )٢طرف می شود 

اگر زمینھ بیماری ریوی وجود نداشتھ باشداز )٣استفاده میشود
ویا  IVمیلیگرم از راه۵میلیگرم وحداکثر تا ٠/۵-١پروپرانولول 

-١٠وراپامیل)۴استفاده میشودqidمیلیگرم خوراکی١٠-٢٠
کینیدین نیز ممکن است برای )۵آھستھ IVمیلیگرم بصورت۵

سرکوب کانونھای نابجا استفاده شود
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Ventricular Arrhythmia

منشاء می گیرند ازیک کانون نابجا درعضلھ بطنآریتمی ھای بطنی،
ایمپالسھای ایجاد شده چون از مسیرطبیعی سیستم ھدایتی عبور  

وبی (Wide)پھنQRSنمی کنند،باعث ایجاد کمپلکسھای 
شده،وزمان این کمپلکسھا طوالنی تر (Bizare)قواره

طبیعی می شودQRSازکمپلکس
 ترازآریتمی ھای خطرناکتروتھدیدکنندهآریتمی ھای بطنی عموما

دھلیزی یا جانکشنال می باشند 
 اختالالت ھمودینامیک بیشتریآریتمی ھای بطنی معموال سبب

می شوند) ،نارسایی قلبی، وشوکBPکاھش ( 205



Premature Ventricular Cotraction(PVC)
کانون نابجا در بطن بوده کھ معموال زودرسمنشا ایمپالس از یک 

می باشد
 این ضربھ نابجا معموال زودرس(premature)  است ولی ممکن

بودن بھ  در صورت زودرس. است گاھی بصورت دیررس باشد
بودن در صورت دیررسگفتھ می شود کھ مضر وPVCآن 

عمل نموده و مفید می باشد(Escape)بعنوان ضربھ رھا شده 

ھیپوکالمی      )۴ھیپوکسمی)٣میوکاردیتھا)٢مسمومیت با دیژیتال)١:علل
وجود ) ٨) MIخصوصا(بیماریھای شریان کرونر)٧اسیدوز)۶تب)۵

پروالپس دریچھ )١١ھیپومنیزیمی )١٠ورزش)٩کاتتر داخل قلبی
میترال
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Premature ventricular
Contractions
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:مشخصات انقباضات زودرس بطنی 
تعدادیھرقلبضربانسرعت-١

ریتمبھبستگیوباشدتواندمی
.داردایزمینھ

اینکھازقبلیعنی،استزودرس-٢
شودایجادطبیعیسینوسیضربھ
.گرددمیظاھر

زودرسضرباننتیجھدرریتم-٣
زودرسضرباناما.استنامنظم
منظمالگوییکبااستممکن

.دھندرخ
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:مشخصات انقباضات زودرس بطنی 

ازقبل“معموالPموج-۴
نداردوجوداکتوپیکضربھ

کمپلکسدر“معموالموجاین
QRSقطعھیاوSTمحو

PVCاگرولی،شودمی
شوددیدهاستممکنباشددیررس

.

بیشترازقبلP-Rفاصلھ-۵
ونداردوجودPVCکمپلکسھای

ازکمترباشدداشتھوجوداگر
.استثانیھ٠/١٢ 209



زودرس بطنیمشخصات انقباضات
:

استزیادQRSکمپلکسزمان-۶
wide بوسیلھایمپالسزیرا)(

بوسیلھنھو(میوکاردبافت
،شودمیمنتقل)ھدایتیسیستم

وایمپالسھدایتلذاسرعت
وبھاستآھستھدپوالریزاسیون

یابدمیکاھشطبیعی١/۴تا١/٣
.

“معموالQRSکمپلکسارتفاع-٧
.استزیاد
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:مشخصات انقباضات زودرس بطنی 

جھتبرخالفTموجوSTقطعھشیب-٨
.باشدمیQRSکمپلکس

وغیرطبیعیQRSکمپلکسشکل-٩
وعجیب(قوارهبیوزشت“معموال
.باشدمی)Bizzarغریب

میطولبیشتریزمانPVCازبعد-١٠
آیدبوجودسینوسیبعدیضربھتا،کشد
(جبرانیوقفھراوقفھاینکھ

Compensatory Pause(گویندمی
جبرانیوقفھاینPVCمورددرکھ

.باشدمیکامل
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زمان کمپلکس زمان کمپلکس --۶۶
QRSQRS ( ( زیاد است زیاد است 
widewide زیرا ایمپالس زیرا ایمپالس ) ) 

و و ( ( بوسیلھ بافت میوکارد بوسیلھ بافت میوکارد 
نھ بوسیلھ سیستم ھدایتی نھ بوسیلھ سیستم ھدایتی 

منتقل می شود ، لذا منتقل می شود ، لذا ) ) 
سرعت دپوالریزاسیون سرعت دپوالریزاسیون 
..آھستھ است آھستھ است 

ارتفاع کمپلکس ارتفاع کمپلکس --٧٧
QRSQRS زیاد زیاد “ “ معموالمعموال
..است است 
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PVC Types
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Interpolated PVC

ضربھ سینوسی بعدی بموقعبحدی زود رس است کھ PVCگاھی
طبیعی QRSدر بین دو کمپلکسPVC،بطوریکھآمدخواھد

شده و وقفھ جبرانی وجود نخواھد داشت،بطوریکھ ساندویچی
از ضربھ سینوسی قبل وبعد از خود بھ یک فاصلھ  PVCفاصلھ

مساوی می باشد
213



R on T PVC

یعنی در زمان (قلبیزمان رپوالریزاسیون ضربھدر PVCاگر 
ایجاد گردد،زمینھ را برای آریتمی ھای خطرناک  )Tتشکیل موج

فراھم       ) مثل تاکیکاردی وفیبریالسیون بطنی(و مرگ آفرین 
R on T)R on Tپدیده میکند،این حالت را 

Phenomenon(میگویند
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Bigeminy PVC

PVC با ریتم اصلی بیمار بصورت یک در میانممکن است
می گویند )(Bigeminyبای ژمینھPVCظاھر شودکھ اصطالحا 

مسمومیت با دیژیتال می باشدPVCشایعترین علت این نوع 
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Trigeminy PVC

وجود داشتھ باشد ،و یا PVCدو ضربھ سینوسی ویکوقتیکھ 
داشتھ پشت سرھم ویک ضربھ سینوسیPVCاگر دوبالعکس 

می گویند) Trigeminy(تری ژمینھPVCباشیم،آنرا 
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PVC Patterning

• PVC Patterning

پشت سر ھم باشند PVCاگر سھ ضربھ سینوسی ویک
میگویند)Quadrigeminy(کوادری ژمینھPVCآنرا

PVC Patterning
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Unifocal(uniform) PVC

PVCاز یک کانون و یک شکل باشدممکن است
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Multifocal(multiform) PVC

PVCممکن است از چند کانون وچند شکل باشد
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Coupled PVC

)       PairیاCoupledدو قلویا(را جفتدر یک ردیفPVCدو 
می گویند

220



Triplet PVC

می گویند)Salvoیا(Tripletرا سھ قلودر یک ردیفPVCسھ 
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PVC ھای خطرناک:
١-PVCمیوکاردحادانفارکتوسبدنبال

٢-PVCدقیقھدربار۶ازبیشتر

٣-PVCجفتھای)Pair or Couplet PVC(

۴-PVCژمینھکوادری،ژمینھتویژمینھ،بای(شوندهتکرارھای(

۵-PVCفورممالتییافوکالمالتی(کانونیچندیاشکلیچندھای(

بیفتدخودازقبلضربھبھمربوطTموجرویPVCوقتیکھ-۶
)R-ON-T(

باشدداشتھوجودVFیاVTازایسابقھوقتیکھ-٧ 222



PVCدرمان

مصرف آرامبخشھا       ) ١اگرعلت بیماری قلبی نباشد •
خودداری ازمصرف چای وقھوه،دخانیات ومشروبات الکلی)٢
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PVCدرمان
اگر علت بیماری قلبی باشد•
و بدنبال )IVمستقیم وآھستھ(میلیگرم بصورت بلوس۶٠-١٠٠لیدوکائین)١

میلیگرم بصورت  انفوزیون وریدی١-۴آن
ضد آریتمی تضعیف کننده میوکارد شامل در ادامھ درمان از داروھای)٢

آھستھ وریدی و )17mg/kgحد اکثر(میلیگرم در دقیقھ٢٠-٣٠آمیدپروکائین
میلیگرم بصورت انفوزیون وریدی استفاده می شود١-۴بدنبال آن

پروپرانولول ، (400mg Qid-200)کینیدینبرای درمان طوالنی مدت از )٣
(10-40mgQid)،میلی ١٠٠-٢٠٠میلیگرم سپس ٣٠٠ابتدا (دیزوپیرامید

،از آمیودارون نیز ممکن است استفاده شودQidگرم 
حتی االمکان حذف شود کھ شامل قطع مصرف PVCعلت ایجاد کننده )۴

دیژیتال ،تصحیح ھیپوکسمی،  تصحیح اسیدوز و اختالالت الکترولیتی،و  
محدود کردن فعالیت

میلیگرم ھر دقیقھ تا حداکثر ۵٠فنی توئیندر مواردیکھ علت، دیژیتال باشد )۵
میلیگرم از راه ورید١٠٠٠ 224



Ventricular Tachycardia

، نقش پیس میکر  یک نقطھ نابجا تحریک پذیردربطنھاوقتیکھ 
.رابطورمکرربرعھده گیرد اتفاق میافتد

ھم بیایند،و  یا بیشترپشت سرPVCسھ طبق تعریف،حالتی است کھ 
-٢۵٠(تادردقیقھ بیشترباشد١٠٠ازPVCیا وقتیکھ تعداد

)ضربان١٠٠

میشوند،می توانند باعث شروع PVCتمام عواملی کھ سبب ایجاد:علل
میباشدMIتاکیکاردی بطنی شوند اما این آریتمی غالبا بدنبال
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مشخصات تاکیکاردی بطنی
ردیفیکردPVCسھازبیشتروقوع-١

ضربانتعداد(دقیقھدرضربھ١٠٠ازبیشتربطنیریت-٢
)دقیقھدرضربان١٠٠-٢۵٠بطنینابجای

)wideپھنQRS(استزیادQRSکمپلکسھایزمان-٣
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مشخصات تاکیکاردی بطنی
ولینداردQRSباارتباطیباشدداشتھوجوداگرPامواج-۴

)QRSکمپلکسدرشدنادغامبدلیل(ناپیداستPامواجاغلب
تعدادازکمتر)باشدداشتھوجوداگر(Pموجتعداد-۵

ریتواقعدرواستنابجاضرباناتQRSکمپلکسھای
سرعتازکمتروداردبستگیایزمینھریتمبھ،دھلیزی

استبطنی
استنامنظمبندرتولیمنظم“معموالریتم-۶
نیستگیریاندازهقابلP-Rفاصلھ-٧
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Ventricular Tachycardia
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Ventricular Tachycardia
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Ventricular Tachycardia
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Ventricular Tachycardia
:عالئم

کاھش واضح در برون ده قلبی ودر نتیجھ آن کاھش فشار خون)١

بسیاری از بیماران بدون نبض بوده وفاقد فشار خون میباشند)٢

تاکیکاردی سریع وطوالنی معموال توسط بیمار تحمل نمی شود  )٣
وعالئم کاھش جریان خون مغزرا نشان می دھد
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Ventricular Tachycardia
:درمان

برای بیمار قابل تحمل نباشدو بیمار عالئم شدید داشتھ VTاگر)١
باشد،یا وضعیت ھمودینامیک بیمارناپایدار باشد،ویاسبب از دست 

پایان می الکتروشوکوCPRرفتن ھوشیاری شود،معموال با 
موثرباشدحتی یک ضربھ مشت روی سینھ ھم میتواند.یابد

در مواردیکھ وضعیت بیمار پایدار باشد ویا بیمار عالئم شدید )٢
میلیگرم بطورھمزمان بصورت ۶٠-١٠٠لیدوکائیننداشتھ باشد

میلیگرم بصورت انفوزیون٢-۴وسپس )IV(بلوس
میلیگرم   ٢٠- ٣٠آمیدپروکائیناگر بھ لیدوکائین پاسخ نداد،از )٣

میلیگرم بصورت انفوزیون١-۴وسپسIV)mg/kg١٧حداکثر(
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Ventricular Tachycardia
رقیق  ۵- mg/kg١٠برتیلیوماگر داروھای فوق موثر واقع نشد )۴

IVشده 
آمیودارونمقاوم بھ لیدوکائین ،VTدر برخی مواقع برای درمان)۵

mg/kg۵رقیق شدهIV دقیقھ استفاده می شود٢٠در عرض
مسمومیت با دیژیتال باشداستفاده از شوک VTدر مواردیکھ علت )۶

200mg-100الکتریکی خطرناک است ،در این موارد فنی توئین
داروی انتخابی می باشد100mgدقیقھ حداکثر تا ۵ھر 

)آنوریسم بطنی(VTبرای برداشتن منشاجراحیعمل)٧
است کھ بوسیلھ انفوزیون مداوم لیدوکائین    پیشگیریبھترین درمان )٨

mg۴-در دقیقھ انجام می شود١ 233



Ventricular Flutter
از یک٢۵٠- ٣۵٠ریت مانندی است کھ با منظم وزیگزاگریتم 

کمپلکس EKGمنشا می گیرد کھ در نقطھ نابجا در درون بطن
QRS مرحلھ انتقالیشبیھ حلقھ پیچ خورده بوده   فالتربطنی یک

دقیقھ منجر بھ ٣- ۵اگردرمان نشود درعرضاستVFوVTبین
مرگ می شود

فالتر بطنی تفاوت چندانی باVT سریع یاVT بدون نبض ندارد

تحریک توسط)۴مسمومیت دارویی)R on T٣پدیده)MI٢)١:علل
ھیپوکسمی)۵کاتترھای داخلی قلب
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مشخصات فلوتر بطنی
.دقیقھدرضربھ٢۵٠-٣۵٠بینضربان-١
.استمنظمنوساناتریتم-٢
.نداردوجودمشخصیQRSکمپلکسھیچ-٣
.نداردوجودنیزP-QRSارتباطونداردوجودPموجھیچ-۴
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Ventricular Flutter

اگر درمان سریع انجام نشود فالتر بطنی کشنده می باشد  :درمان
دقیقھ فوت می کند، زیرا برون ده قلبی  ٣-۵وبیمار در عرض 

وجود ندارد،بیمار نبض و تنفس نداشتھ،و ضربان قلب شنیده نمی  
شود بنابراین درمان باید سریعا شروع شود درمان فالتر شبیھ  

VTمی باشد
باید انجام شودالکتروشوکوCPRدرمان فوری با 
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Ventricular Fibrilation
٣۵٠- ۵٠٠ریت دربطنھا با کانونھای مختلفیدر فیبریالسیون بطنی ،

شروع بھ صدور ایمپالس می نمایند،در نتیجھ دپوالریزاسیون  
نامنظم وناھماھنگ در بطنھا وجود دارد، وعضلھ قلب بجای  

کیسھ ایمانند(مانند می باشدحرکات لرزشانقباض موثردارای 
،در نتیجھ پمپاژخون توسط قلب متوقف شده،برون ده )پر از کرم

وجریان خون موثرسریعا کاھش می یابد
 تقسیم بندی می شودنرم و خشناز نظر ارتفاع امواج بھ دو نوع

کھ پیش آگھی نوع خشن بھتراست
برق گرفتگی)٢مانند فلوتر بطنی)١:علل

صداھای قلبی شنیده نمی  )٢نبضھای محیطی لمس نشده )١:عالئم
مرگ در ) ۴بیمار بیھوش شده وممکن است تشنج کند )٣شود 

عرض چند دقیقھ در اثر آپنھ و ایست قلبی ایجاد می شود 237



Ventricular Fibrilation
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مشخصات فیبریالسیون  بطنی
قابلEKGدرنظمیبیعلتبھاستممکنکھبار٣۵٠-۵٠٠دقیقھدربطنضربانسرعت-١

نباشدشمارش

مشخصالگویبدونونظمبی“شدیدابطنریتم-٢

TوP،QRSتفکیکامکانبطوریکھکوچک“معموالوناجور،نامنظم“کامالکمپلکسھایوجود-٣
.نداردوجود

نداردوجودایزوالکتریکیخطھیچبطوریکھداردتموجحالتE.C.Gپایھخط-۴

شودمیاشتباهپارازیتباVFگاھیباشندمیمختلفولتاژواشکالباامواجاینکھبعلت-۵

3-2بھ)ثانیھ٢٠- ٣٠(زمانگذشتباامابیشتریا5mmامواجارتفاعشروعدر-۶ mmدقیقھ١٠ازبعدو
.برسد1mmبھاستممکن
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Ventricular Fibriallation
(Fine)
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Ventricular Rhythms
Coarse V-fib

Fine V-fib

ارتفاع نرمVFاما در 2mmارتفاع امواج بیشتر از خشنVFدر
می باشد2mmامواج کمتر از 
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Ventricular Tachycardia
V Fib
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Ventricular Fibriallation
ممکن باید انجام شودسریعترین وقتدرمان باید در :درمان

١ (CPRدرمان انتخابی استوالکتروشوک
بلوس لیدوکائیندر صورت موفقیت آمیز بودن دفیبریالسیون ) ٢

٢۴برای 4mg/min-2تجویز کرده وسپس انفوزیون آن را 
ساعت ادامھ می دھیم
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Asystole
قطع کامل پاسخ بطنیفعالیت الکتریکی بطن کامال از بین می رودو 

البتھ  .وجود دارد،و معموالبعد از فیبریالسیون بطنی دیده می شود
، ٣AVبصورت ناگھانی ھم ممکن است بدنبال بلوک درجھ 

تحریک واگ، و برق گرفتگی ایجاد شود در این حالت بھ علت  
عدم وجود دپوالریزاسیون بطنی انقباض بطنھا و برون ده قلبی  

نداریم

اختالل شدید )٣اسیدوزشدید)٢می شودVFعللی کھ باعث )١:علل
مسمومیت با مواد مخدر)۵ھیپوترمی)۴الکتریکی
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مشخصات آسیستول بطنی
Pامواجازاینشانھھیچ(قلبیفعالیتھیچگونھبدونصافخطوجود-١

،QRSوTشودنمیدیده(

شوددیدهQRSکمپلکسھیچگونھبدونPامواجاستممکنگاھی-٢

بطوربطنفراریضربانھایاستممکنآسیستولصافخطرویگاھی-٣
شوددیدهنامنظم
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Asystole
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Asystole

247



Asystole (Ventricular Standstill)

248



Asystole

آسیستول کشنده است مگر اینکھ درمان :درمان
باید سریعا CPRعملیات.سریعا شروع شود

از راه وریدی آتروپینو آدرنالین.شروع شود 
در صورت ادامھ آسیستول . تزریق می شود

می باشدپیس میکردرمان نھایی استفاده از 
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تغییرات الکتروکاردیوگرام در انفارکتوس میوکارد

انفارکتوس میوکارد(MI) می باشدنکروز ایسکمیک قلببھ معنی

 ھنگامیکھ درEKG در باره انفارکتوس میوکارد صحبت می شود
زیرا توده بطن چپ نسبت  .می باشدمنظور انفارکتوس بطن چپ

بھ توده عضالنی سایر قسمتھای قلب بقدری زیاد است کھ فقط  
خاص EKGانفارکتوس یا نکروز این قسمت است کھ عالئم 

انفارکتوس میوکارد را بوجود می آورد
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تغییرات الکتروکاردیوگرام در انفارکتوس میوکارد

معکوس شدن موجT(T invertion)  دلیل واضحی بر وجود
(Ischemic Pattern)می باشد کھ بھ آن الگوی ایسکمی ایسکمی

می گویند کھ قابل برگشت می باشد
 باال رفتن قطعھST(ST elevation) کھ مرحلھ پیشرفتھ تری از

داشتھ وبھ آن  جراحت و صدمھ میوکاردایسکمی می باشد دلیل بر 
می گویند کھ ھنوز (Injury Pattern)الگوی جراحت و صدمھ

قابل برگشت است
 تشکیل موجQ(Q pathologic)  دلیل بر ضایعھ شدید وغیر قابل

نکروز است کھ بھ آن الگوینکروز میوکاردبرگشت و درحقیقت 
(Necrosis Pattern) اگر (می گویند کھ غیر قابل برگشت است

) انسداد کرونر بھ اندازه کافی طول کشیده باشد 251



تغییرات الکتروکاردیوگرام در انفارکتوس میوکارد

  در ھنگام انفارکتوس میوکارد بر روی عضلھ قلب سھ ناحیھ
:ایجاد می شود کھ عبارتند از

(Necrotic Zone)منطقھ نکروزهقسمت مرکزی را ١.

(Injured Zone)دیدهمنطقھ صدمھاطراف آن را ٢.

Ischemic)ایسکمیکمنطقھواطراف منطقھ صدمھ دیده را ٣.
Zone)می گویند
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غیرطبیعیQوموج STوقطعھ Tمشخصات موج
 موجT شیب شاخھ پایین  معکوس مربوط بھ ایسکمی معموال

می باشد رونده آن قرینھرونده وباال
 قطعھST است  محدب رو بھ باالباال معموال بھ صورت
 قطعھST استبودن انفارکتوس میوکارد) تازه(حاد باال دلیل
 پس از سپری شدن مرحلھ حاد،قطعھST  دوباره بھ خط

ایزوالکتریک برمی گردد ولی گاھی بطور دائم ممکن است قطعھ 
STمیباشدآنوریسم بطنی ویاپریکاردیتباالبماند کھ معموالدلیل بر
 درMIموج بدون آنوریسم و پریکاردیت فقط قدیمیQ دیده می

شود
 تغییرات قطعھSTمگر طوالنی  دلیل حتمی نکروز نمی باشد

باشد و شواھدی دیگری نظیر باال رفتن آنزیمھای قلبی و غیره 
را تائید کندMIوجود 
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غیرطبیعیQوموج STوقطعھ Tمشخصات موج
 موجQ در بعضی از لیدھا مثلD1,D2,V5,V6  بطور طبیعی

وجود دارد
 ولی موجQ مربوط بھMIازموج عریضتروعمیقترQاستطبیعی
 اگر عرض موجQ٠/٠۴-باشد ارزش ثانیھ و یا بیشتر٠/٠٣

تشخیصی دارد
اگر عمق موجQ یا بیشتر موج ١/٣حدودR بعد از خودش باشد

میلیمتر یا بیشتر ارتفاع داشتھ باشد R۵بھ شرط اینکھ خود موج 
ارزش تشخیصی دارد

 وجود ھر کدام از معیارھای فوق بھ تنھایی درEKG نشان دھنده
MIاست
 موجQ بعد از انسداد شریان کرونر بوجود می  ساعت٣- ۶حدود
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غیرطبیعیQوموج STوقطعھ Tمشخصات موج
 انفارکتوس میوکارد ممکن است تمام ضخامت دیواره قلب را فرا

(Transmural MI)انفارکتوس ترانسمورال گیرد کھ بھ آن 
ھمان تغییرات تیپیک  EKGمی گویند کھ تغییرات ایجاد شده در 

MIاست(Q Wave MI)
 انفارکتوساگرفقط قسمت زیراندوکارد دچارنکروزشده باشد بھ آن

EKGمی گویند کھ در (Subendocardial MI)ساب اندوکارد 
Qو معموال موج (ST Depression)پایین می رودSTقطعھ 

(Non Q Wave MI)بوجود نمی آید
در نوع ساب اندوکارد دپرسیون قطعھST ۴٨غالبا بیش از

طول می کشدساعت
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انواع انفارکتوس میوکارد بر اساس محل ضایعھ
 دستھ بندی و نامگذاری محل ھای انفارکتوس در منابع مختلف قدری متفاوت است اما

اصول یکی است
 در ھر یک از نواحی دچارMI لیدھای بخصوصی تغییرات)T منفی ،باال رفتن

یک لید٢حداقل در را نشان خواھد داد کھ وجود تغییرات ) Q،تشکیل موجSTقطعھ
آن ناحیھ کافی است MIناحیھ برای تشخیص

محل ضایعھ لیدھایی کھ تغییرات را نشان می دھند
قدامی (Anterior) v1,2,3,4

طرفی ( Lateral) I,AVL,V5,6
طرفی و باالی قاعده  (High Lateral) I,AVL
طرفی و پائین قاعده  (Low Lateral) V5-V6

(Inferior)تحتانی II,III,AVF
True Posterior حقیقی خلفی یا Posterior خلفی V1,2 بلند و پھن در R

بطن راست V3R,V4R
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Anterior MI
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Inferior MI
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Lateral MI
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Posterior MI
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SubEndo MI
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Anteroseptal (V1,2,3)

262



Inferior(II,III,AVF)
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High Lteral(I,AVL)
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تغییرات الکتروکاردیوگرام در آنژین صدری
 در آنژین صدری در ھنگام درد و یا بدون درد ممکن است

پایین افتادن یا  آن و معکوس یا صاف شدن Tتغییراتی بصورت 
دیده شودEKGدرSTباال رفتن قطعھ 

 عوامل متعدد دیگری نیز مانند مصرف دیژیتال،ھیپرتروفی
بطنھا،ھیپرتانسیون و تنگی دریچھ آئورت ممکن است این  

تغییرات را ایجاد کند وحتی در بعضی از افراد بطور طبیعی  
وجود دارد 

  بنابر این این تغییرات اختصاص بھ آنژین صدری نداشتھ و فقط
بعنوان عالئم کمکی بھ تشخیص کمک می کند
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(CAD)بیماری شریان کرونری
سبب انسدادیک اصطالح کلی برای حاالت بسیاری است کھ •

می شودجریان خون در شریان کرونر
CHD=IHD=CAD

آنژین صدری)١:بیماریھای شریان کرونری شامل •
انفارکتوس میوکارد)٢
و نارسایی احتقانی قلب  )٣



علل بیماری شریان کرونری

شایعترین عامل در این دستھ (ضایعات تنگ کننده و انسدادی ١.
Atherosclerosis٩٩یا تصلب شرائین می باشد(%

آمبولی٢.

لختھ  ٣.

ضربھ یا آسیب مستقیم قلب۴.

و در پی آن تنگی و انسداد در Arteritisالتھاب عروق کرونر۵.
...جریان بیماریھای سیستمیک مثل سیفلیس ، لوپوس و



Atherosclerosis آترواسکلروز
ایجاد بافت چربیھا یا مواد چرب و تجمع غیر طبیعیز بھ آترواسکلرو•

بر روی دیواره شریان گفتھ می شود فیبروزه
را کاھش جریان خون بافتشریان شده و موجب انسداد یا تنگیاین فرایند •

می دھد
متوسط و بزرگ ضخیم و سخت شدن شریانھایآترواسکلروز بھ صورت •

می (Atherom)بوسیلھ پالکھای آتروممجاری شریانی تنگ شدنبھ ھمراه 
باشد

ایجاد می شودبا افزایش سنپالکی است کھ در داخل عروق آتروم •
مقداری ، امالح مثل کلسیم، ) مخصوصا کلسترول(لیپیدھااز پالکھای آتروم•

مواد زائد ناشی از سوختن چربی در (گاھی مواد دیگر، و کربوھیدرات
تشکیل شده است) افراد دیابتی

می شود اما سیر آن در این دوره کودکی شروعفرایند آترواسکلروز از •
در حضور برخی از عوامل سنین میانسالی بھ بعدسنین بسیار کند است از 

خطر ساز سیر و پیشرفت آترواسکلروز بیشتر می شود



Atherosclerosisآترواسکلروز
وجود دارد کھ بوسیلھ یک تیغھ االستیک از ھم جدا می باشند سھ الیھ در دیواره شریانی•

می باشند)ادوانتیس(الیھ خارجی، و)مدیا(میانیالیھ، )انتیما(الیھ داخلی: کھ شامل 
را تحت تاثیرقرارمی دھد الیھ داخلی دیواره شریانیآترواسکلروز •
می باشد... الیھ ای از چربی ، پالک فیبروزه ، و ضایعات این الیھ شامل•
ظاھر می شود الیھ کمی برجستھ روی سطح داخلی شریانبصورت یک الیھ چربی•
می باشد )اغلب کلسترول(رسوبات لیپو پروتئینالیھ چربی شامل •
تجمع می ماکروفاژو درون سلولھای عضلھ صافو داخلی شریانرسوبات در الیھ •

یابند 
می شود برجستھ شدن الیھ داخلی شریاناین رسوبات سبب •
می باشندرنگ خاکستری مرواریدمانند و بھ دارای قوام مومیاین برجستگی ھا •
توسط  مانع جذب مواد غذاییدر جدار سرخرگ رسوبات روی الیھ انتیماوجود این •

جریان خون رابھ داخل مجرای شریانی با برجستھ شدنسلولھای اندوتلیال می شود و 
می کنندمسدود



Atherosclerosisآترواسکلروز

بھ شکلو سپس دچار نکروز شدهدر نواحی مبتال پوشش اندوتلیال شریان•
در می آید کھ این تغییرات سبب اختالل بیشتر فیبروزهو بافت اسکار

جریان خون در داخل رگ می شوند 
ناھموارو خشناست و سطح داخلی آن دھانھ رگ باریکدر این محلھا کھ •

وجود دارد برای تشکیل لختھشده است، تمایل زیادی 
متعاقب آنو انعقاد داخل عروقیاین نکتھ بیانگر این واقعیت است کھ چرا •

از شایعترین عوارض آترواسکلروز می باشدبیماری ترومبوآمبولی
اتفاقات عمده ذیل در پیدایش پالک آترواسکلروزاغلب فرضیات معتقدند کھ •

پرولیفراسیون سلول عضلھ صاف   )٢ورود و تجمع چربی  )١:رخ می دھد 
تداخل )۶رسوب کلسیم  )۵فیبروزه  )۴آسیب اندوتلیال و زخمی شدن  )٣

تشکیل ترومبوز)٧پالکت و فیبرین  



عوامل خطر ساز غیر قابل تعدیل  
Nonmodifiable Risk Factors

بوده عوامل ژنتیک، بیشتر ناشی از برای تمام افراد عمومیت دارنداین عوامل تقریبا •
:و شخص نمی تواند کنترلی روی آنھا داشتھ باشد

ھیپرتانسیون ، دیابت ، (کھ بصورت ارث منتقل می شوند فاکتورھای ژنتیکی:ارث ١)
در .دخیل ھستندافزایش شیوع آترواسکلروزدر )چاقی ، و اختالالت چربی خون

بیشتر استCADایجاد وجود دارد احتمال CADسابقھ افرادیکھ در خانواده آنھا 
در افراد CADغالبا می شود آترواسکلروز بیشترشانس بروز با افزایش سن:سن ٢)

سن سال۶۵باالی CADبھ بیش از نصف مبتالیان. سال دیده می شود ۴٠باالی 
دارند

در مقایسھ با مردان ھمسن خود در زنان در سنین باروریCADخطر بروز :جنس ٣)
کاھش بعد از سن یائسگیاین اختالف فاحش ) بعلت ھورمون استروژن( است١/۴

)استدر زنان و مردان برابرCADشیوع سالگی۵٠در(می یابد
می CADبیشتر از مردان غیر سفید در اثر مردان سفید پوستمعموال :نژاد ۴)

استدر زنان برعکسمیرنداین حالت 



عوامل خطر ساز قابل تعدیل 
Modifiable Risk Factors

بوسیلھ شخص قابل کنترل است•
از شیوع باالتری برخوردار استمع شھرنشینجوادر:محیط  ١)
مرداندر MIبروز .می گردد آترواسکلروز زودرسمنجر بھ :دیابت ٢)

افراد عادی استبرابر٣دیابتی زنانو دربرابر٢دیابتی
٢در افراد سیگاری حملھ قلبیخطر بروز ) :عامل مھم(مصرف سیگار٣)

استبرابر١٠مرگ قلبی ناگھانیواحتمال برابر
باالی BPسال با ۴۵مردان باالی ) :عامل مھم(افزایش فشار خون۴)

شانس مرگ و میر% ۵٠، ٩۵/١۶٠باالی BPبا زنان بالغو ٩٠/١۴٠
می افزایشCADخطر بروز باال رودBPھرچھ میزان . بیشتری دارند

یابد
قابل 200mg/100mlکلسترول خونی کمتراز:افزایش کلسترول سرم۵)

را افزایش می CADافزایش تری گلیسرید نیز خطر ابتال بھ.قبول می باشد 
دھد



Modifiable Risk Factorsعوامل خطر ساز قابل تعدیل 
در خون گردش  فسفولیپیدھای متصل بھ پروتئینو تری گلیسریدبھ ھمراه کلسترول

نامیده می شودمجموعھ بنام لیپو پروتئینمی کنند کھ این 
 می نامندھیپرلیپوپروتئینمیافزایش لیپوپروتئین خون را
 می گویند                ھیپرلیپیدمی را )یک جزء لیپوپروتئین(افزایش لیپیدھای خون را

:انواع لیپوپروتئین 
.I تری گلیسرید باالمی باشد ودارای ١بھ ٩٩نسبت لیپید بھ پروتئین:شیلومیکرونھا

است
.IIلیپوپروتئین با دانسیتھ بسیار پائین(VLDL): می غلظت باالی تری گلیسریددارای

باشد
.IIIلیپوپروتئین با دانسیتھ پائین(LDL):میزان . را داردباالترین غلظت کلسترول

باشد130mg/100ccطبیعی آن باید کمتر از 
.IVلیپوپروتئین با دانسیتھ باال(HDL): میزان .می باشد باالترین درصد پروتئیندارای

باشد35mg/100ccطبیعی آن باید بیش از 
غلظت باالیHDL در مقابل پیدایش محافظتی اثرCADدارد
 میزان دیابتی و سیگاریدر افرادHDL می یابدکاھش
 دارای  قبل از یائسگیخانمھاHDLھستندبیشتری
 مقدار ترک سیگارو رژیم غذایی دارای کلسترول کمو ورزشHDL را زیاد می

کند



عوامل مشارکت کننده
چاقی١)
مصرف قرص ضد بارداری٢)
نوع شخصیت از نظر روانی٣)
استرسھای روحی و فشارھای اجتماعی۴)
)فنجان در روز۶بیش از (مصرف الکل و قھوه زیاد۵)
باال بودن اسید اوریک۶)
برداشتن تخمدان قبل از سن یائسگی ٧)
ھیپوتیروئیدی٨)
سیدا آمینھ ھموسیستئین، آلودگی بھ ھلیکوباکتر (سایر موارد٩)

)پیلوری ، بیماریھای دھان و لثھ



CADتظاھرات بالینی آترواسکلروز و 
می تواند ایجاد شود تمام شریانھای بدندر ضایعات آترواسکلروز

شریان  ) ١: ولی شایعترین محلھایی کھ در گیر می شوند شامل 
و شریان مغزی می باشد) ٣آئورت ) ٢فمورال ) ٢کرونر 

شده و باعث ایسکمی بافتوقتی کھ پیشرفت کند آترو اسکلروز
عالئم ناشی از کاھش جریان خون دیده می شود 

 شود بعلت کاھش خونرسانی ، پای  اگر شریان فمورال درگیرمثال
می  لنگیدن متناوبو با فعالیت دچار دردو بیمار الغرتردرگیر 

شود 
شود زمانی عالئم دیده می شود کھ قطر اگر شریان کرونر در گیر

میزان طبیعی خود برسد%٢۵داخلی شریان بھ 



CADتظاھرات بالینی آترواسکلروز و 
از اکسیژن محرومیت سلولھای میوکاردسبب جریان خون ناکافی

می گوینداین وضعیت را ایسکمیمی گردد کھ 
مورد نیاز سلولھای قلب ،  بعلت کاھش خونرسانی و اکسیژن

می تولید اسید الکتیکشروع شده و سبب متابولیسم بی ھوازی
شود 
 را در عضلھ قلب تحریک پایانھ ھای عصبی درداسید الکتیک

می شود بنابراین  )آنژین صدری(درد سینھ نموده و بیمار دچار 
، درد قفسھ سینھ می باشد  شایعترین تظاھرات ایسکمی میوکارد

قلب دچار آسیب و جراحت می شود کھ در صورت ادامھ ایسکمی
میوکارد نکروز و یا انفارکتوسدر نھایت با ادامھ این روند بھ 

منتھی می شود 
 کاھش خونرسانی ناشی ازCAD منجر بھ ایستممکن است حتی

شودفوری قلب و مرگ ناگھانی



CADتشخیص  

:برای تعیین وسعت گرفتاری عروق از •
.١EKG
تصویر برداری رادیونوکلوئید٢.
وآنژیوگرافی استفاده می شود٣.



درمان بیماریھای شریان کرونر

پیشگیری بیشتر از درمان CADدر مبتالیان بھ :تدابیر طبی ) الف
مد نظر است

و  )۴درمان دیابت )٣کنترل رژیم غذایی )٢ترک سیگار)١
کنترل ھیپرتانسیون

بیشتر در جھت آموزش و تشویق بیمار برای :تدابیر پرستاری ) ب
تعدیل رفتارھا می باشد

کنترل دیابت  )٣ورزش )٢کاھش مصرف کلسترول و چربی )١
ترک )۶نگھداری وزن در حد ایده آل )۵کنترل ھیپرتانسیون )۴

سیگار



درمان بیماریھای شریان کرونر

:درمان جراحی )ج
):PTCA(آنژیوپالستی کرونری داخل مجرایی از طریق پوست)١
با استفاده از کاتتر بالون دار•
)Atherectomyآترکتومی(با استفاده ار بالون و کوتر•
با استفاده ار بالون و لیزر•
(Stent)استنت)٢
(CABG)پیوند بای پس شریان کرونر)٣



Angina Pectorisآنژین صدری
ناش از ایسکمی (دردھای جلو قلبیاز نظر بالینی عبارت است از •

انتشار بھ دستھا و گردنبا )میوکارد
ھمراه می باشد حالت تھوعو عرق سرداین درد با •
آمده و پس از چند  در موقع فعالیت بوجودنکتھ مھم در باره دردھا اینکھ •

و با از سر گرفتن فعالیت مجددا عالئم استراحت بر طرف می شوندلحظھ 
بر می گردند

است کھ سبب می ناکافی بودن جریان خون کرونریعلت آنژین صدری •
شود اکسیژن کافی بھ میوکارد نرسد 

ھیپرتروفی )۴ھیپرتانسیون )٣تنگی آئورت )٢) غالبا(آترواسکلروز)١:علل •
بطنھا

MI)CHF٣) ٢انواع آریتمی )١:عوارض •
و (تماس با ھوای سرد )٣اضطراب )٢فعالیت )١:عوامل شروع کننده درد •

خوردن غذای زیاد و سنگین)۴) در جھت مخالف باد حرکت کردن



پاتوفیزیولوژی آنژین صدری
تامین ، در جریان کار طبیعی میوکارد قادر بھتنگ و مسدودشریان کرونر •

نمی باشد  خون کافی قلب
در نتیجھ میزان اکسیژن میوکارد برای رفع نیاز متابولیک کافی نبوده ، و •

ظاھر می شودایسکمی میوکارد
می یابدقدرت پمپاژ قلب کاھشبعد از چند دقیقھ •
مورد نیاز محروم می از اکسیژن و گلوکزبنابر این سلولھای ایسکمیک •

گردند
انجام داده و این بی ھوازیدر پی آن سلولھا متابولیسم خود را بصورت •

بھ عنوان یک محصول زائد می گرددتولید اسید الکتیکامر سبب 
درد آنژین صدریشده و تحریک گیرنده ھای درد تجمع اسید الکتیک سبب •

.ظاھر می شود 
دقیقھ طول می کشد٣-۵گذرا است و تنھا درد آنژین صدری•
ھیچ آسیب ) دقیقھ١۵-٢٠حتی بعد از (اگر جریان خون دوباره برقرار شود•

دائمی برای میوکارد اتفاق نمی افتد 



تظاھرات بالینی آنژین صدری
)مھمترین(درد قفسھ سینھ١)
-٢٠، البتھ درد آنژین ناپایدار ) دقیقھ۵کمتر از (مدت درد کوتاه می باشد٢)

دقیقھ ھم طول می کشد١۵
درد با تجویز نیتروگلیسرین ، استراحت ، اکسیژن ، و در مواردی با ٣)

تنفس عمیق تخفیف می یابد 
تنگی نفس۴)
رنگ پریدگی ۵)
تعریق۶)
طپش قلب٧)
)سنکوپ(غش٨)
سرگیجھ٩)

اختالالت ھاضمھ٠١)
 ، در سالمندان بعلت تغییر در گیرنده ھای عصبی حسی ، درد ایجاد نشده

و حالت غش و ضعف و تنگی نفس بیشتر دیده می شود



انواع آنژین صدری
:  Stable Anginaآنژین پایدار١)

با درجات قابل پیش بینی ازدرد یا ناراحتی حملھ ای قفسھ سینھ است کھ •
شروع می گرددفعالیت یا اضطراب

و در نتیجھ  ضربان قلبو فشار خون، بھ علت فعالیتبدین صورت کھ •
باال می رود ، درد ظاھر می گرددنیاز بھ اکسیژن میوکارد

درد تخفیف می یابدنیتراتھا و استراحتبا مصرف •
حد طبیعی می رسد % ٢۵بھ قطر داخلی شریان کرونردر این آنژین •
عالئم می باشدشدتو مدت، شروعاز نظر الگوی ثابتدارای •
ایجاد می شودماه یکبار٢بیش از بھ فاصلھ •
آنژین ناپایدار، ) سال بعد ١٠یک ماه الی (عاقبت ھر آنژین پایدار•

می باشدMIوسرانجام 



انواع آنژین صدری
:Unstable Anginaآنژین ناپایدار٢)

ھم گفتھ می شودآنژین فزایندهیا آنژین قبل از انفارکتوسبھ این نوع آنژین ، •
می باشد بدنبال آنژین ثابتبصورت اولیھ و یا ثانویھ •
درجات غیرقابل پیش بینی از فعالیت یا اضطرابدرد حملھ ای قفسھ سینھ بوسیلھ •

اتفاق بیفتددر شب و حین استراحتبروز می کند و ممکن است 
حد طبیعی می رسد% ١٠بھ کمترازقطر داخلی شریان کرونر•
می گذارد رو بھ افزایشدرد شدت، و مدت ، از نظر تعداددر طول زمان •
و از نظر ) دقیقھ١۵- ٢٠حدود (مدت بیشتر، نسبت بھ نوع پایدار شدیدترشدت آن •

در یک بیمار ایجاد شودبا ر٢در عرض یک ھفتھ دفعات حملھ ممکن است 
استفاده می شودداروی مخدربرای تسکین درد از •
ناشی از (مرگ ناگھانیو ) ماه آینده٣- ١٨در (MIخطر بوده زیرا بسیار خطرناک•

VTوVF (وجود دارد
است%٢۵در سال دوم سبب مرگ و میر می شود ، این نسبت %١٨در سال اول •
تحت مراقبت ویژه قرار گیرندCCUدر بخشباید این بیماران سریعا •
می باشدCABGموارد عمل جراحی% ٨٠در درمان قطعی•



انواع آنژین صدری
:Prinzmetalsیا پرینزمتالVariant. A)متغیر(آنژین واریانت٣)

استاما از نظر زمانی طوالنی ترمشابھ آنژین کالسیک بوده •
ھم ایجاد زمان استراحتمی باشد و ممکن است در اسپاسم شریان کرونردر اثر •

شود
موقع بیدار شدن سطح کاتھ کوالمینھاایجاد شده زیرا در در ساعات اولیھ صبحغالبا •

می شودافزایش فعالیت قلب و نیاز میوکارد بھ اکسیژنزیاد شده ، و در نتیجھ باعث 
شایعتر استجواناندر •
شریان کرونر می باشدغالبا بدنبال آترواسکلروزھم دیده می شود ولی در افراد سالم•
می باشدنیتراتھابھ ھمراه کلسیم بلوکرھابھترین روش درمان استفاده از •
ھمراه است و در برخی موارد MIخطر زیاد می رود ، با باالSTقطعھ EKGدر•

گرددسبب مرگ ناگھانیمی تواند 
ناشی از اسپاسم روی پالکرا بھ آنژین صدری واریانتدر بعضی منابع آنژین •

ناشی از اسپاسم کرونرآترواسکلروز ، و آنژین پرینزمتال رابرای آنژین صدری 
بکار می برند سالم



انواع آنژین صدری

:Nocturnal Anginaآنژین شبانھ ۴)
اتفاق می افتددر طول شبتنھا •
ھمراه با خواب دیدن وخواب کھ REMدر مرحلھ معموال •

می باشد دیده می شودکابوس شبانھ
می باشد) ھمراه با کابوس شبانھ(افزایش فعالیت سمپاتیکبعلت •



انواع آنژین صدری
:Decubitus Anginaآنژین دکوبیتوس ۵)

باشد در وضعیت دراز کشموقعی ایجاد می شود کھ فرد •
سبب بیدارایجاد شده ، بطوریکھ در شب و ھنگام خواببیشتر •

می باشدPNDھمراه فرد شده و غالبا شدن
برطرف می شودپس از نشستن یا ایستادنمدتی •
در طول روزعلت این آنژین در وضعیت درازکش این است کھ •

خارج شده و سبب کاھش حجم خون  مایع از گردش خون انتھاھا
و در شب عکس این حالت ایجاد شدهدر گردش می شود ، اما 

،  حجم خوندوباره مایع خارج شده بھ گردش خون برگشتھ و 
می دھدافزایشرا نیاز میوکارد بھ اکسیژن، و کار قلب

ذکر می کنندرا آنژین شبانھبعضی از منابع آنژین دکوبیتوس •



انواع آنژین صدری
:Intractable Anginaآنژین مقاوم بھ درمان ۶)

معمولی درمان پاسخ نمیاست کھ بھ مداخالت ناتوان کننده مزمن و شدیدیآنژین •
دھند

:Post Infarction Anginaآنژین بعد از انفارکتوس٧)
سبب حمالت آنژین MIاز ایسکمی باقیماندهاتفاق می افتد ، بطوریکھ MIبعد از •

صدری می شود
خوب نیتراتھاو آداالتنیز در این آنژین نقش دارد ، لذا بھاسپاسم شریان کرونر•

جواب می دھد
 دارای عالئم آنژین صدری بصورتنوعی دیگر از آنژین صدری وجود دارد کھ

نمی باشدکالسیک
ندارد درد وجوددیده می شود ولی ایسکمی تغییراتEKGدر •
می گویند Silent Anginaنوع مالیماین نوع را آنژین صدری •
دیده می شودسالمند ودیابتیبیشتر در افراد•
، فرد پیگیر عدم وجود دردمی باشد زیرا بعلت خطرناک این نوع آنژین صدری •

اتفاق می افتدبطور ناگھانیMIدرمان نبوده و 



بررسی تظاھرات بالینی درد١.

شرح حال بیمار٢.

.از مددجویان طبیعی است% ٢۵- ٣٠در :الکتروکاردیوگرام٣.
EKG در حضور درد ممکن است حمالت ایسکمی گذرا را

نشان دھد
تست ورزش۴.
اسکن رادیو ایزوتوپ۵.
دقیق ترین اطالعات را در مورد : آنژیوگرافی شریان کرونر ۶.

وضعیت شرائین کرونر ارائھ می دھد

تشخیص آنژین صدری



درمان آنژین صدری
 اھداف درمان در آنژین صدری  شامل:
حملھ حادبھبود ١)
برای کاھش خطر انفارکتوس میو کاردحمالت بعدیجلوگیری از ٢)
 انجام می شودطبی و جراحیدرمان معموال بھ دو صورت
درمان طبی شامل ١)

درمان دارویی)الف
کنترل عوامل خطر آفرین)ب

درمان جراحی شامل ٢)
PTCA)الف
STENTگذاشتن )ب
CABG)ج



درمان دارویی آنژین صدری
 میوکارد بوسیلھ کم نمودن فعالیت کاھش مصرف اکسیژن ) ١ھدف اولیھ

جھت افزایش تحویل اکسیژن (میوکاردبھبود خونرسانیو ) ٢عضلھ قلب 
می باشد) بھ آن

 توسط عواملی را کھ سبب زیادی مصرف اکسیژنبنابراین ابتدا باید
:میوکارد می شود را بشناسیم کھ شامل 

افزایش تعداد ضربان قلب١)
افزایش قدرت انقباضی عضلھ قلب  ٢)
افزایش فشار خون٣)
تحت فشار قرار گرفتن دیواره قلب۴)
 سھ دستھ داروی مھم در درمان آنژین استفاده می شوند:
نیتراتھا١)
بتابلوکرھا ٢)
بلوک کننده ھای کانال کلسیم٣)



نیتراتھا
در درمان آنژین صدری می باشندرکن اساسی•
 مصرف اکسیژن میوکارد را کم می کند سھ مکانیسمبر اساس:
سبب کاھش ورود خون  وازودیالتاسیون عروق محیطیبا اثر ١)

)Preloadکاھش پیش بار(بھ قلب می شود 
کاھش می یابد BP، کم نمودن مقاومت عروق محیطیبدلیل ٢)

کھ سبب می شود قلب راحتتر و  ) Afterloadکاھش پس بار(
با بکار بردن نیروی کمتری خون را وارد شریان آئورت نماید 

، خصوصا در آناستموزھای بین  گشادی عروق کرونرسبب ٣)
در آنژین پرینزمتال اثر .می گردند(Collateral)شریان

وازودیالتاسیون نیتراتھا دارای اھمیت ویژه ای می باشد  



نیتراتھا
دقیقھ  ١- ٢اثر آن می باشدکھ میلیگرم۴/٠قرص نیتروگلیسیرین بصورت •

می ماند دقیقھ اثرش باقی١۵-٣٠از مصرف ظاھر شده و بعد
حداکثر (دقیقھ۵-١٠ھر می توان مصرف قرص را عدم تاثیردر صورت •

تکرار نمود ) قرص٣تا 
شده و سریعا MIمشکوک بھ باید دقیقھ١۵ادامھ درد بعد از در صورت •

بھ پزشک مراجعھ شود
بعلت گشادی (سردرد)١:شامل عوارض قرص زیر زبانی نیتروگلیسیرین•

گر )۵گیجی )۴تاکیکاردی )٣ھیپوتانسیون اورتواستاتیک )٢) عروق مننژ
گرفتگی

را حرکت ندھد و زبان بعد از مصرف قرص )١:باید بھ مددجو بگوییم•
برای شروع سریعتر اثر دارودر صورت درد شدید ، )٢را فرو نبرد بزاق

بعلت کاھش فشار خون )٣نماید قرص را زیر دندان خردمی تواند 
دراز کشیده یا بنشیند ، بعد از مصرف قرصاورتواستاتیک باید بالفاصلھ 

باشدرطوبت، وھوا،گرما،نورقرص باید دور از)۴



نیتراتھا
اثرش باقی  ساعت٨-١٢حدود کھ با اثر طوالنینیتروگلیسیرین •

- نیترومی ماند نیز در بازار وجود دارد کھ یک نوع  تجارتی آن 
می باشدکانتین

مفید با آنژین شبانھدر مددجویان نیتراتھای طوالنی اثرمصرف •
می باشد

- ایزو(ایزوسورباید دی نیتراتاز نیتراتھای دیگر با اثر طوالنی •
قرص خوراکیو 5mgقرص زیرزبانی است و بصورت ) ردیل
وجود دارد میلیگرمی٢٠و ١٠

بعد از مصرف ظاھر شده و دقیقھ۵- ١۵زیر زبانی اثر نوع •
ساعت۴اثرش نوع خوراکی. باقی می ماند ساعت۵/١حدود 

باقی می ماند



نیتراتھا
درد حاد آنژین وجود دارد کھ در مواردفرم تزریقینیتروگلیسیرین بھ •

عارضھ مھمتزریق می شود انفوزیون مداوم داخل وریدیبصورت صدری
است کھ باید حین انفوزیون فشار خون مرتب چک  افت فشارخوناین فرم 

شود تجویز کمتر90mmHgدر صورتیکھ فشار خون سیستولیک از. شود
قطع می شودآن 

نیز وجود دارند کھ بتدریج از ) Nitrobid(پماد پوستینیتراتھا بھ فرم •
ساعت۴-۶ھر جذب می شود در صورتی موثر است کھ سطح پوست
استفاده شود

ھر یک اینچ. در سطح پوست استفاده می شوداینچ١-٢میزان این پماد بھ •
می باشد  میلیگرم١۵معادل دارو 

کھ از راه زیر ) Nitromint(نیتروگلیسیرین ھم وجود دارد اسپریفرم •
می باشد اسپری سریعتر از قرص زیر زبانیزبان استفاده می شود اثر 



بتا بلوکرھا
و آدرنالین نمی تواند روی قلبتوسط این داروھا اشغال شده گیرنده ھای بتا•

قدرت انقباضی میوکاردو تعداد ضربان قلب کم شده، در نتیجھ تاثیر گذارد
می یابد و بھ این ترتیب باعث کاھش مصرف اکسیژن عضلھ نیز کاھش

قلب می گردند
بھترین داروھای آنژین صدری می باشند و برای پیشگیری از پیدایش درد •

مثل پروپرانولول یا (توام نیتراتھا و بتابلوکرھامصرفمصرف می شوند 
بھ نظر می رسد کھ یکدیگرکردن اثرات  نامطلوب، بعلت خنثی )ایندرال

بھترین راه درمان باشد 
ضعف  )٢) تنگی نفس(اسپاسم برونشیولھا) ١:عوارض این داروھا شامل •

ضعف )۵کاھش سرعت ھدایت ایمپالس )۴برادیکاردی )٣عضلھ قلب 
عوارض )٩افسردگی )٨برادیکاردی )BP٧کاھش )۶عضالنی اسکلتی 

ناتوانی جنسی )١٠گوارشی 
بھتر است ھمراه با غذا مصرف شوند   •



بلوک کننده ھای کانال کلسیم
، ) ایزوپتین(، وراپامیل ) آداالت(نیفدیپین: در بازار شامل داروھای موجود•

دیلتیازم ، و آملودیپین می باشد
تجویز می شودبرای درمان آنژین صدریمعموال بیشتر آداالت•
وازودیالتاسیون ) ٢عروق محیطیوازودیالتاسیون )١این دارو باعث •

قلب می گردد کاھش قدرت انقباضی) ٣عروق کرونر
رفع درد آنژیناثر گشادکنندگی عروق کرونر آداالت، ارزش زیادی در •

داردپرینزمتال
جذب% ٩٠در مصرف خوراکی . است10mgکپسول آداالت بصورت •

) دقیقھ بعد٣خرد شود زیر دندانو اگر (دقیقھ بعد١٠می شود و اثر آن 
.  ظاھر می شود

بعد از (ھیپوتانسیون)٢تضعیف عضلھ قلب ) ١:این داروھا شاملعوارض•
گیجی)۴سردرد )٣) تجویز وریدی

مصرف می شوندساعت بعد از غذا٢یا ساعت قبل ١این داروھا معموال •



سایر داروھا

)تیکلید(داروھای ضد تجمع پالکتی مثل آسپرین و تیکلوپیدین•
داروھای ضد انعقاد مثل ھپارین•
دیژیتال در آنژین دکوبیتوس•
مورفین در آنژین ناپایدار •
دیورتیک در آنژین ھمراه با ھیپر تانسیون•
)  پرزانتین(دیپریدامول •
آرامبخشھا•
تجویز اکسیژن•



کنترل عوامل خطر ساز

رژیم غذایی مناسب١)
کنترل فشار خون)٢
دیابت)٣
عدم مصرف سیگار)۴



کالری از چربی% ٣٠کمتر از •
از کربوھیدرات% ۵۵•
از پروتئین% ١۵•
درصد ) مثل روغن گیاھی و مایع(چربی غیر اشباع •

را بخود اختصاص دھد و چربی اشباع %) ٢٠(بیشتری 
کالری روزانھ تجاوز نکند% ١٠شده از 



مراقبت پرستاری
بخصوص آنھایی کھ قبل از حملھ تمام فعالیتھای بیماربررسی و یادداشت ١)

آنژین صدری احتماال سبب بروز حملھ آنژین صدری شده اند
و جنبھ ھای مختلف درد بیمارعالئم بالینی آنژین صدریبررسی و ثبت ٢)
)در اسرع وقت(مانیتورینگ ریتم قلبی٣)
(۴EKGلیدی١٢
تجویز اکسیژن ھر چھ سریعتر شروع شود۵)
درد رااگر مددجو از درد آنژین صدری شکایت نماید پرستاز باید ۶)

نماید ، از مددجو سئوال شود کھ کیفیت درد مثل درد قبلی است بررسی
یا دارای کیفیت جدیدی است و افزایش یافتھ است

دقیقھ ، اگر درد ۵-١٠دادن قرص زیر زبانی تا سھ قرص بھ فاصلھ ٧)
)MIاحتمال (تسکین نیافت بھ پزشک اطالع می دھیم

فراھم آوردن محیطی ساکت ، آرام و امن جھت استراحت مددجو ٨)



آموزش بھ بیمار برای مراقبت از خود بعد از ترخیص 
از بیمارستان

تعدیل فعالیتھای روزانھ١)
کھ باعث درد قفسھ صدری ، برنامھ و میزان فعالیتھای روزانھ در حدی باشد–

تنگی نفس و خستگی نشود
می کند ، بھ بیمار گفتھ شود کھ صبح بروزابتدایاگر عالئم آنژین صدری در–

ریش تراشیدن ، حمام کردن ، و لباس پوشیدن .شودصبح زودتر از خواب بیدار
را با سرعت کمتری انجام دھد

استراحت کند ، فواصل مناسبدر بین کار و فعالیتمددجو را تشویق نموده کھ –
زمان ، و زود بخوابددر طول روز داشتھ باشد ، دوره ھای مختصر استراحت

باشداستراحت او طوالنی تر و مکرر
، و ورزشھای ناگھانیاحتیاج دارند ، فعالیتھایی کھ بھ تالش زیاداز انجام –

خودداری شودورزشھای ایزومتریک
استفاده کندبجای پلھ از آسانسوربھتر است –
انجام دھدورزشھای سبکقبل از کار و غذا ، –



آموزش بھ بیمار برای مراقبت از خود بعد از ترخیص 
از بیمارستان

از نظر تغذیھ توجھ بھ موارد زیر ضروری است٢)
، آنھا را تشویق نموده  وزن خود را کم کنندمددجویانی کھ افزایش وزن دارند باید –

نمایندپرھیزغنی از کلسترولو پرکالری ، از رژیم غذایی کمتر غذا بخورند
پرھیز نمایندمصرف زیاد کافئینو پر خوریاز –
مدت کوتاھیپرھیز نموده ، و بعد از صرف غذا غذاھای نفاخاز مصرف –

از فعالیت بدنی خودداری کندساعت٢و تا استراحت نموده
استفاده شود کھ نھ تنھا از یبوست  وسایر ناراحتیھای روده  رژیم غنی از فیبراز –

.  کوچک جلوگیری می کند ، بلکھ تعداد و شدت حمالت آنژینی را کاھش می دھد
سرم تری گلیسریدو سطح کلسترولھمچنین ، رژیم غذایی پر فیبر ممکن است 

متخصصین مصرف برخی از سبزیجات و میوه جات مانند . کاھش می دھدرا 
شوید ، ھوییج ، وسیب را در کاھش کلسترول موثر می دانند



آموزش بھ بیمار برای مراقبت از خود بعد از ترخیص 
از بیمارستان

از بودن با یک فرد سیگاری و یا در یک .استعمال دخانیات را متوقف کند٣)
اطاق پر از دود خودداری نماید

تاکید بھ مصرف داروھای تجویز شده حتی اگر ھیچ عالمت بالینی نداشتھ ۴)
باشد

خودداری از برخورد با وضعیتھای پر استرس۵)
از تماس با آب و ھوای سرد خودداری کند و بھ نکات زیر توجھ نماید۶)

با شال گردن روی دھان و بینیبرای گرم کردن ھوا در آب و ھوای بسیار سرد –
را بپوشاند

آھستھ تر راه برودھوای سردحرکت نکندو در مقابل باددر –
لباس گرمتری را بپوشد ، خصوصا سالمندان کھ بعلت کاھش در زمستان–

ضخامت چربی زیر پوست بھ سرما حساسترند



آموزش بھ بیمار برای مراقبت از خود بعد از ترخیص 
از بیمارستان

استفاده می نیتروگلیسیرین زیر زبانیبھ بیمارانی کھ از قرص ٧)
داده شودآموزشکنند موارد زیر باید 

افراد خانواده وی باید .داشتھ باشدقرص را ھمراهدر تمامی اوقات –
محل نگھداری قرص را بدانند

ماه اثر خود ۶استفاده شود ، قرص در عرض قرص تازهھمیشھ از –
، و در درب بستھبا شیشھ تیره رنگقرص در .را از دست می دھد

نزدیک بھ بدن نباشدظرف قرص خیلی .نگھ داری شودجای خشک
زیرا دمای بدن می تواند سبب بی اثری آن شود

دراحساس سوزشاگر قرص تازه باشد بعد از قراردادن زیر زبان ، –
می کنیمزیر زبان

بھ بیمار آموزش داده می شود کھ در صورت شروع حملھ درد آنژین –
:صدری بھ ترتیب زیر اقدام نماید 



آموزش بھ بیمار برای مراقبت از خود بعد از ترخیص 
از بیمارستان

.I قرص را سریعا فعالیت خود را متوقف نموده و بنشیندمددجو باید کلیھ ،
تا قطع کامل درد استراحت کندزیر زبان قرار داده

.II ، می تواند قرص را زیربرای تسریع در شروع اثر در موارد درد شدید
، از بلع بزاق باید خودداری شود ، در صورت امکان برای دندان خرد کند

جلوگیری از کاھش فشار خون اورتواستاتیک دراز بکشد
.III بصورت دقیقھ۵-١٠قرص را بھ فاصلھ ٣تا مددجو می تواند در موقع درد

زیر زبانی مصرف کند ، اگر درد کاھش نیافت ، یا شدید شد و یا انتشار پیدا 
).MIخطر (کند ، باید سریعا بھ نزدیکترین اورژانس مراجعھ کند

سر درد،گیجی ، گر (مددجو را از عوارض جانبی نیتروگلیسیرین–
.آگاه کنیم) گرفتگی

مثل باال رفتن از پلھ ھا ، و فعالیت (قبل از فعالیتھای مشخص –
کھ می توانند سبب درد آنژین صدری شود ، قرص ) جنسی

نیتروگلیسیرین برای پیشگیری از حملھ درد آنژین صدری استفاده 
می شود



MIانفارکتوس میوکارد
 قطع یابھ علت قسمتی از عضلھ میوکاردفرایندی است کھ در آن

بطور دائمی از بین می رودشریان کرونری کاھش جریان خون
قطع ناگھانی جریان، و بدنبال انسداد یک شریان کرونرمعموال •

ایجاد می شود عضلھ قلببھ خون و اکسیژن
میوکارد انفارکتوس=حملھ یا سکتھ قلبی=انسداد شریان کرونر•
می باشدبیشتر مورد قبول(MI)انفارکتوس میوکارداصطالح •
منظور بیشتروقتی از انفارکتوس میوکارد صحبت می شود •

استانفارکتوس میوکارد بطن چپ
رخ می دھد کھ MIپس از ساعت اول ١-٢مرگ در بیشتر •

می باشدآریتمیمھمترین علت آن 



MIانفارکتوس میوکارد

 عللMIشامل:
بعلت ترمبوزکاھش شدید یا قطع جریان خون شریان کرونر ١)

ناشی از ضایعات آترواسکلروز پیشرفتھ
)موارد% ٣٠در (اسپاسم شریان کرونر ٢)
بعلت خونریزی حاد ، آنمی ،  (کاھش عرضھ اکسیژن بھ میوکارد٣)

)کاھش فشار خون ، شوک
بعلت تاکیکاردی ، (افزایش تقاضای اکسیژن میوکارد ۴)

)تیروتوکسیکوز ، و مصرف مواد محرک مانند کوکائین



MIانفارکتوس میوکارد
 پاتوفیزیولوژی  :

•MIبیماری شریان کرونرینقطھ پایانی(CAD)می باشد
است ،  با آنژین صدریکھ ھمراه ایسکمی موقتبر خالف •

نکروز یا آسیب غیر قابل برگشتباعث ایسکمی طوالنی مدت
می شودمیوکارد 

قبل از اینکھ  دقیقھ٢٠حدود را ایسکمیسلولھای قلبی می توانند •
مرگ سلولی اتفاق افتد ، تحمل کنند 

نکروز شروعاز انسداد شریان کرونر ، دقیقھ بعد٣۵-۴۵معموال •
تکمیل می گردد نکروزروند ساعت٣- ۶بعد از می شود و 

است کھ بدنبال انسداد شریان کرونر اولین ناحیھ ایاندوکارد •
دچار ھیپوکسمی و آسیب می شود



MIانفارکتوس میوکارد
 محل دچار از نظر آسیب شناسیMIمی کنند را بھ سھ ناحیھ تقسیم:
نامیده می شودمنطقھ نکروزه یا انفارکتوسبھ عنوان ناحیھ مرکزی١)
احاطھ کرده منطقھ آسیب دیده ھیپوکسیکرا یک اطراف این منطقھ٢)

و یا اگر جریان خون می تواند بھ حالت طبیعی برگردداین منطقھ . است
مجددا برقرار نشود ، نکروزه می گردد

قابلاین ناحیھ . می گویندمنطقھ ایسکمیکرا  خارجی ترین منطقھ٣)
استبرگشت

گلبول سفید چند ھستھ ایدر اطراف منطقھ نکروزه ، MIبعد از•
می کشد روز طول۴- ۵این پدیده حدود . تجمع پیدا می کند)نوتروفیلھا(•
در اطراف منطقھ نکروز ظاھر می فیبروبالستھا، روز دوازدھماز •

تدریجا بافتشوند و بتدریج جانشین گلبول سفید می گردند ، و 
ایجاد می شود گرانوالسیون

آغاز شده و MIروز بعد از ١٠-١٢) فیبروز(نسج جوشگاھیایجاد •
نسج یک ماه از ناحیھ انفارکتھ٣بعد از پیدا می کند  ھفتھ توسعھ٣ظرف 

بر جای می ماند جوشگاھی متراکم



MIانفارکتوس میوکارد
 از نظر شیوعMI در نواحی مختلف قلب:
می دیواره قدامی بطن چپمی شود ، MIناحیھ قلب کھ دچار شایعترین١)

ایجاد می (LAD)انسداد شریان نزولی قدامی چپباشد کھ در نتیجھ 
شود

بطن چپ بوده کھ در )دیافراگمی(ناحیھ تحتانی، MIمحل شایع دومین ٢)
دیواره تحتانی  MI.موارد ھمراه با انفارکتوس بطن راست است٣/١

و (RCA)انسداد شریان کرونر راستموارد ناشی از%٨۵قلب در 
ایجاد می موارد ناشی از انسداد شریان سیرکمفلکس کرونر چپ١۵%
شود

می نزدیک بھ قاعده قلبدیواره خلفی بطن چپ، MIمحل شایع سومین٣)
شاخھ شریان چرخشییا انسداد شریان کرونر راستباشد کھ در نتیجھ 

می باشدکرونر چپ) سیرکمفلکس(
قلب می دیواره طرفی چپMIو کمترین محل شایع چھارمین در نھایت ۴)

کرونر چپ)سیرکمفلکس(انسداد شاخھ شریا ن چرخشیباشد کھ در نتیجھ 
ایجاد می شود 

را شامل می شودMIموارد % ۵کمتر از انفارکتوس دھلیزھا •



انواع انفارکتوس میوکارداز نظر الیھ ھای درگیر
نوع شایعترین: MITransmuralترانس مورالانفارکتوس میوکارد ١)

EKGدر،دچار  نکروز می شودتمام ضخامت عضلھ میوکاردبوده و 
MIاین نوع پیش آگھی.می شودMIعالئم تیپیک باعث ظاھر شدن 

استوخیمترنسبت بھ انواع دیگر
محدود بھ : Sub Endocardial MIساب اندوکاردانفارکتوس میوکارد ٢)

انسداد معموال در اثر MIاین نوع .می باشدنیمھ آندوکاردیال بطن چپ
پایین افتادن قطعھ EKGدر . ایجاد می شودنواحی دیستال شریان کرونر

STدر این نوع شیوع آریتمی. دیده می شود کھ تا مدتھا باقی می ماند
MIبسیار زیاد است

نقاط ریز در این نوع :Intramural MIاینترامورالانفارکتوس میوکارد ٣)
EKGدر در بافت میوکارد وجود دارد بطوریکھ ممکن است نکروزه 

در بیشتر . ایجاد می شودمنفیTگاھی موج و یا تغییری ایجاد نکند
گرفتاری عروق ریز داخل دیده می شود و بعلت مسنوافراد دیابتی 

.  می باشدمیوکارد



تظاھرات بالینی انفارکتوس میوکارد
بیماران وجود دارد بھ گردن ، دست % ٨٠در : درد ھای جلوی سینھ ای ١)

می شدیدمی یابد، بسیار انتشارچپ و راست ، پشت و حتی فک تحتانی 
مصرف قرص نیتروگلیسیرین باشد،در مقایسھ با درد آنژین صدری با 

١۵-٣٠بیشتر از برطرف نشده و مدت این درد استراحت و زیر زبانی
دقیقھ  ٣٠در صورت ادامھ درد آنژین صدری بیشتر از(دقیقھ می باشد

)خیلی زیاد استMIھمراه با تعریق ، احتمال 
تنگی نفس٢)
در پی ترشح کاتاکوالمینھا (عرق سرد بر پیشانی ، اندامھا وکف دستھا ٣)

)کھ باعث ترشح غدد عرق می شود
بھ علت آزاد شدن کاتاکوالمینھا و فعال شدن سیستم ( تھوع و استفراغ ۴)

تحتانیMIمعموال بدنبال ) عصبی پاراسمپاتیک
رنگ پریدگی۵)
بیقراری۶)
ترس شدید ازمرگ و احساس مردن ٧)



تظاھرات بالینی انفارکتوس میوکارد
تغییر مرتب پوزیشن ، گاھی راه می رود گاھی می نشیند٨)
می )عالمت لوین(و دست خود را مشت کرده و بھ سینھ چپ نالھ می کنندمعموال ٩)

فشارد و اظھار می کند کھ چیزی در درون سینھ ام در حال ترکیدن است
ظاھر مضطرب ٠١)
داشتھ باشیمS4و S3ممکن استاست و معموال ضعیفS1در معاینھ قلب صدای ١١)
وجود آریتمی٢١)
برادیکاردی  تحتانیMIدرتاکیکاردی وقدامیMIدر ٣١)
شنیدن رال در سمع ریھ۴١)
(۵١BPولی در موارد در ابتدا باال می رودMIکھ قدرت انقباضی قلب کم می وسیع

و شوک خواھد شد BPبیمار دچار کاھش شود ، برعکس 
کاھش  ھوشیاریو اولیگوری،نبض تند و ضعیف:سایر عالئم شوک مثل ۶١)
بعلت تخریب بافت میوکارد و بدنبال آن فرایند ( ساعت ٢۴در عرض درجھ حرارت٧١)

)درجھ سانتیگراد۵/٣٧- ۵/٣٩در حدود(باال می رود) التھابی
لکوسیتوز ٨١)
ESRافزایش ٩١)



تشخیص انفارکتوس میوکارد

شرح حال١)
(٢EKG
مطالعات آزمایشگاھی٣)
اکوکاردیوگرافی۴)
غیره۵)



EKGتغییرات 
%  ٩٠در MIاز ساعت بعد٢- ١٢معموال در EKGتغییرات •

بیماران مبتال دیده می شود
باال  ، Tمنفی شدن موج تغییرات بصورت ترانسمورالدر نوع •

می باشندغیر طبیعی Qموج ، و STرفتن قطعھ 
بھ حالتبا بھبودی میوکارد ضایعھ دیده Tو موج STقطعھ •

باقی خواھد ماندغیر طبیعیQموج، اما طبیعی بر می گردند
در غیر طبیعیQموج با مشاھده قدیمیMIبنابر این وجود یک •

EKGثابت می شود
پایین آمدنبصورت EKGنوع ساب اندوکارد ، تغییرات MIدر •

وجود نداردQمی باشد و موج STقطعھ 



یافتھ ھای آزمایشگاھی
شروع شده و ٢-٣از روز کھ ) ١٠٠٠٠-٢٠٠٠٠حدود (WBCافزایش ١)

بر می گرددعرض یک ھفتھ بھ حد طبیعیدر 
ESRافزایش ٢)
:افزایش آنزیمھای قلبی ٣)
CPK-MB(Creatine Phosphokinase) حساسترین و قابلبعنوان

می باشدMIآنزیمھای قلبی برای تشخیص اعتمادترین 
افزایش آن بادر خون باال رفتھ و MIبعد از زودتر از سایر آنزیمھا•

دارد در آنژین صدری شدید ھم افزایش نسبت مستقیموسعت ضایعھ
می یابد 

•CPK-MB۶-ساعت بعد از ٣MI١٢-١٨می یابد ، در افزایش
روز بھ سطح٣-۴طی میزان خود رسیده ، و ساعت  بعد بھ حداکثر

خود بر می گرددطبیعی



یافتھ ھای آزمایشگاھی

LDH(Lactic Dehydrogenase) بھ اندازهCPKشاخص
نیستMIقابل اعتمادی برای تشخیص 

بعدکرده ، شروع بھ افزایشMIساعت بعد از ١٢-٢۴در طی •
بھ حد روز١٠-١۴بعد از می رسد ، و حداکثربھ ساعت۴٨از 

خود بر می گرددطبیعی
را پشتMIدوره حاد است کھ در کسانی سودمنداندازه گیری آن •

می کنند با تاخیر بھ مراکز درمانی مراجعھو سر گذاشتھ اند
- کھ فقط دو ایزو) LDH5تاLDH1(ایزو آنزیم است۵دارای •

دارند اھمیتMIتشخیص در )LDH2وLDH1(آنزیم آن
تشخیصبھ نفع بیشتر شودLDH2ازLDH1اگر نسبت درصد •

MIمی باشدحاد



یافتھ ھای آزمایشگاھی

SGOTSerum Glutamic Oxalo-acetic
Transaminase) ( این آنزیم را بنامAST)  آسپارات

نیز می گویند) آمینوترانسفراز
بھ  ساعت٢۴-٣۶پس از می یابد ، افزایشMIساعت بعد از ۶•

خود بر  طبیعیبھ حد روز٣-٧ظرف خود رسیده ، و در حداکثر
می گردد



یافتھ ھای آزمایشگاھی

 ذخیره یک پروتئین موجود در سلول عضالنی است کھ در : تروپونین
نقش دارد اکسیژن بطور موقت

مختص بافتIتروپونین نوع می باشد کھ (C,I,T)دارای سھ ایزومر است•
استفاده می شودMIاست و جھت تشخیص میوکارد

بھ  ساعت۴-٢۴بعد از یافتھ افزایشMIساعت بعد از ٣-I۴تروپونین •
بر می گرددطبیعیبھ حد ھفتھ١-٣بعد از رسیده و حداکثر

اندازه گیری با تاخیر بھ مراکز درمانی مراجعھ می کنددر مواردیکھ بیمار •
داردLDHنسبت بھارزش تشخیصی بیشتریIنوع تروپونین

می یابدافزایشنیز آنژین صدری ناپایدار شدیدتروپونین در •



یافتھ ھای آزمایشگاھی

 کمک بھ انتقال اکسیژناست کھ پروتئین خونیک : میوگلوبین
می کند  

ساعت۶بعد از باال می رود ، ساعت بعد از آسیب میوکارد١- ٢•
ساعت بھ حد طبیعی برمی گردد١٢بعد از رسیده و بھ حداکثر

اختصاصی نمیافزایش میوگلوبین در تشخیص آسیب میوکارد •
طبیعی بودن سطح میوگلوبین یک پارامتر عالی در رد، اما باشد

می باشد حادMIثشخیص 
ساعت تست٣بعد از منفی بود اولین تست میوگلوبیناگر نتیجھ •

، در صورت منفی بودن نتیجھ تست دوم ، میتوان  تکرار می شود
استنشدهMIبیمار دچار بطور قطعی گفت کھ 



اکوکاردیوگرافی

در . استفاده می شودMIبرای بررسی عملکرد قلب چپ بعد از •
باشد % ۶٠باالی (EF)صورتیکھ کسر تخلیھ یا اجکشن فراکشن 

عملکرد قلب قابل قبول است  



عوارض انفارکتوس میوکارد

بدون  ، یک دوره پس از دردغالبا انفارکتوس میوکارد خفیف•
داردعارضھ

بتدریج  پس از استراحت و تحت نظر بودن در بیمارستانبیمار •
دیگر ھفتھ٢-٣بھ مدت پس از استراحت در منزلیافتھ ، و بھبود

خود برگردد کار و فعالیت عادیکم کم  می تواند بھ 
می باشد )بدون عارضھ(بدین صورت MIموارد % ۵٠بیش از •

بصورت فوق نبوده و بخصوص در MI، اما  در مواردی سیر 
MIزیاد بوده ویا بیمارانی کھ قبال MIانواعی کھ وسعت ناحیھ 
شدید شده اند عوارض مختلفی ایجاد  MIداشتھ اند و مجددا دچار 

می شود



عوارض انفارکتوس میوکارد

:آریتمی١)
MIمرگ و میر ناشی از % ۴٠- ۵٠شایعترین عارضھ و علت •
وفالتر، تاکیکاردی فوق بطنی: MIشایعترین آریتمی بعد از •

وفالتر، تاکیکاردی بطنی، PVC، فیبریالسیون دھلیزی
می باشدفیبریالسیون بطنی

:بلوکھای قلبی )٢
باعث پیدایش انواع  ایسکمی یا انفارکتوس سیستم ھدایتی•

بلوکھای قلبی می شود
موقتی می باشند تحتانیMIبا بلوکھای ھمراه•
خطرناکتر ھستندقدامیMIبا بلوکھای ھمراه •



عوارض انفارکتوس میوکارد
:نارسایی قلب و ادم ریھ ٣)

مرگ و% ۴٠مسئول این عوارض ھمراه شوک کاردیو ژنیک •
می باشندMIناشی از میر

قدرت انقباضی عضلھ قلب% ٢٠- ٢۵موقعیکھ MIبدنبال  •
بوجود می آیدکاھش یابد

بیشتر استقدامیMIدر پی احتمال بروز نارسایی قلب •
کاھش قدرت انقباضیسبب MIنارسایی حاد بطن چپ بدلیل •

شده و این امر سبب ادم حاد ریھ می شود عضلھ قلب



MIدر روزھای اول یا چند ھفتھ بعد از نارسایی قلب •
تاکیکاردی و جود MIایجاد می شود در بیمار مبتال بھ 

اولین نشانھ نارسایی قلب  استراحتسینوسی در حالت
می باشد



عوارض انفارکتوس میوکارد

:شوک کاردیو ژنیک ۴)
)  نکروز(دچار انفارکتوس توده عضالنی بطن چپ%۴٠بیش از ھرگاه •

شود بروز خواھد کرد
می باشدآریتمی ھاو نارسایی قلب چپعلل ایجاد آن •
سبب مرگ می شود%٨٠-٩٠بسیار خطرناک است •
کھ موجب اختالل پرفوزیون بافتھا کاھش یافتھبدنبال شوک کاردیوژنیک •

می گردد) بخصوص مغز ، قلب ، کلیھ(در کار اعضای بدن می گردد
اختالل کار اعضا بدن بحدی خواھد کمبود کار قلب ادامھ یابدچنانچھ •

خواھد شدموجب مرگ بیماررسید کھ غیر قابل برگشت بوده و 
، در مرحلھ  اولین عالئم شوکباید با بروز درمان شوک کاردیوژنیک•

، درمان با بروز عالئم واضح شوکپره شوک سریعا شروع شود زیرا 
بیمار فوت می کنداغلب موثر واقع نبوده و 



عوارض انفارکتوس میوکارد
:نارسایی دریچھ میترال۵)

تقریبا در عالئم نارسایی دریچھ میترالحاد ، MIبعد از روز اول۵در •
ظاھر نوک قلببصورت وجود سوفل سیستولیک درنیمی از بیماران 

می شود
بطن چپاختالل عملکرد عضالت پاپیلرحاد ، MIمھمترین علت بدنبال •

می باشد کھ بعلت ایسکمی یا انفارکتوس آن بوجود  می آید
وجود آنوریسمیا عدم تقارن در انقباضبعلت تغییر شکل بطناز طرفی •

سبب نارسایی دریچھ میترال تغییر اندازه و حجم قلب، و ھمینطور بطن
می شود

٢پارگی عضلھ پاپیلر خلفی (شودعضلھ پاپیلر پارهگاھی ممکن است •
دریچھ میترال نارسایی حاد وشدیدو ) برابر پارگی عضلھ پاپیلر قدامی

بوجود آید  



عوارض انفارکتوس میوکارد
:آنوریسم بطنی ۶)

موارد در قسمت%٨٠دیده می شود ودر MIموارد بعد از % ١٣در •
نوع ترانسمورال وMIبدنبال ایجاد می شود ، و غالبا قدامی و نوک قلب

ایجاد می شود وسیع 
در می آید ) یا بادکنک(برجستگی پیدا کرده و بشکل کیسھمنطقھ نکروزه •

بر خالف جھت حرکات بطن بحرکت در می آیدو عمال 
و در زمان انبساط پیدا می کند، بجای انقباضیعنی در زمان سیستول •

دیاستول بحال اول بر می گردد
می باشد آریتمیو نارسایی قلبعالئم آن بصورت •
ماه بعد از ۶و حتی بیشتر از (بعد از مرحلھ حادSTقطعھ EKGدر •

MI (باقی می ماندباالی خط ایزوالکتریک
دیده می شود برجستگی در کنار چپ قلبگاھی در عکس سینھ بصورت •
آن با کنده شدنایجاد شده و ترومبوزممکن استدر دیواره آنوریسم•

ایجاد شودآمبولی سیستمیک
از مشکالت دیگر بوده کھ بندرت اتفاق می افتد پارگی آنوریسم•



عوارض انفارکتوس میوکارد
:پارگی قلب ٧)

MIناشی از مرگ و میر% ١٠مسئول بوده و MIاز عوارض وخیم •
می باشد

رخ می دھد MIبیماران مبتال بھ % ۵در این عارضھ •
اتفاق می افتد MIبعد ازحاد قدامی و در ھفتھ اولMIبدنبال معموال •
باال شایعتر است بیماران با فشار خون، و زنان، افراد مسندر •
احتمال پارگی قلب را افزایشMIبعد از دیژیتالو کورتونتجویز •

می دھد
در حالیکھ ریتم سینوسیاست فشار خونو از بین رفتن نبضعالئم آن •

باشد ممکن است وجود داشتھدر مانیتورینگ 
ازاما خون بجای ورود بھ شریان آئورت ،عضلھ منقبض می شودحتی •

، تامپوناد قلبی  ایجاد می شودمحل پارگی وارد حفره پریکارد شده
بود ماساژقلبی موثر نخواھددر این حالت خونی وارد ئورت نمی شود ، •

می شودسبب مرگ%١٠٠و 



عوارض انفارکتوس میوکارد

:پارگی سپتوم بین بطنی ٨)
، نکروز سپتوم بین دو بطن  حادMIبدنبال موارد %١-٣در •

اکتسابی ایجاد می شود VSDسبب پارگی آن شده و یک 
خطر آن از پارگی قلب کمتر است  •

در کنار چپ استرنوم وجود سوفل سیستولیکدر این عارضھ •
دارد 



، واحتقان ریھ، شنت چپ بھ راستپیدایش ناگھانی •
پارگی  ، عالئمی شبیھ بھ نقصان ورود خون بھ آئورت

نارساییونارسایی حاد دریچھ میترالو عضلھ پاپیلر
ایجاد می کندقلب



عوارض انفارکتوس میوکارد

:آمبولی شریانی سیستمیک ٩)
و در محل لختھ ای درون آندوکارد ضایعھ دیدهبصورت تشکیل ترومبوز•

استMIانفارکتوس از دیگر عوارض 
می باشدنوک قلبتشکیل می شود شایعترین نقطھ ای کھ ترومبوز•
از %١٠در وارد شدن آن در سیستم شریانیو کنده شدن ترومبوز•

موجب انفارکتوس اعضای دیگراتفاق می افتد و MIبیماران مبتال بھ 
می شود) مغز ، طحال ، کبد ، کلیھ و روده ھا(بدن 

می باشد ، در این حالت شریان رانیگیرکردن آمبولی ، شایعترین محل•
اندام سرد ، بدون نبض ، و رنگ پریده می باشد



عوارض انفارکتوس میوکارد

:آمبولی ریھ ٠١)
ایجاد  بعلت نارسایی قلب و رکود خون در وریدھای اندام تحتانی•

می شود
عامل اصلی در وریدھای اندامھای تحتانی و لگنتشکیل لختھ •

استMIآمبولی ریھ در مبتالیان بھ 
، تنگی نفس، تعریق، درد ناگھانی قفسھ سینھآمبولی ریھ سبب •

می شودمرگ ناگھانیو ایست قلبی، شوک
ھپارین ، مصرف داروھای  ( است پیشگیریبھترین درمان  ، •

خوراکی مثل آسپرین ، خوردن مایعات زیاد ، حرکات متناوب  
)  ساق پا



عوارض انفارکتوس میوکارد
:پریکاردیت  ١١)

موارد دیده می شود% ٢٨در ترانسمورالMIبدنبال •
کھ در مرحلھ دم و در وضعیت (ایدرد جلو سینھعالئم آن شامل •

درازکش تشدید می یابد و در وضعیت نشستھ و خم شده بھ جلو کاھش 
و تب ، EKGدر STباال رفتن قطعھ، صدای فریکشن راب، ) می یابد

افزایش نبض
می آیددر ھفتھ اول بیماری بوجودیعنی MIمعموال چند روز بعد از •
:در صورت وجود موارد زیر باید بھ پریکاردیت مشکوک شد•

ولی با ترکیبات مخدر تسکین پیدا نمی کندکھ اغلب با پیدایش مجدد درد سینھ ای–
می یابدتجویز کورتیکواستروئید درد تسکین

از آنچھ کھ خیلی بزرگتردر تصویر رادیوگرافی قفسھ سینھ سایھ قلبوقتیکھ –
انتظار می رود دیده شود کھ دلیل تجمع مایع در حفره پریکارد است

بدون احتقان ریھ تنگی نفسوجود –
MIبعد از روز٣-۵ادامھ تب ویا پیدایش مجدد تب– A1
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عوارض انفارکتوس میوکارد
:سندروم پس از انفارکتوس میوکارد یا سندروم درسلر ٢١)

دچار این سندروم MIھفتھ بعد از ١-۶%) ٢-٣(تعداد کمی از بیماران •
می شوند

درد مفصلی) بدلیل پریکاردیت و پلورزی(درد جنبیمشخصات آن شامل •
، در مواردی ممکن است مایع در حفره پریکارد جمع لکوسیتوز، تب، 

را نشان دھدعالئم تامپونادشود و بیمار 
نیز می گویندسندروم پریکاردیت دیررسبھ این •
بھ بافتنسبت در اثر واکنش خود ایمنیتصور می شود این سندروم •

کھ نقش آنتی ژن را پیدا می کند ، ایجاد می شود نکروزه میوکارد
برطرف می شود خود بخودمعموال •
ناراحتی ھای شدیدترمعموال برای رفع ناراحتی موثر بوده ، در آسپرین•

برای یک دوره کوتاه استفاده می شودکورتیکواستروئیدھااز 
افزایش زیرا سبب از کورتون زیاد استفاده نشودباید توجھ داشت کھ •

می شودMIتاخیر در بھبودی ناحیھ و احتمال پارگی قلب



عوارض انفارکتوس میوکارد

:عوارض روانی ۴١)
استMIاضطراب و افسردگی از شایعترین عوارض بعد از •



عوارض انفارکتوس میوکارد

پارگی سپتوم بین بطنی٧.

آمبولی شریانی سیستمیک٨.

آمبولی ریھ٩.
پریکاردیت٠١.
سندروم پس از انفارکتوس ١١.

میوکارد یا سندروم درسلر
عوارض روانی٢١.

آریتمی١.

قلبیبلوکھای٢.

نارسایی قلب و ادم ریھ٣.

شوک کاردیو ژنیک۴.

نارسایی دریچھ میترال۵.

آنوریسم بطنی۶.

پارگی قلب٧.



پیش آگھی انفارکتوس میوکارد
:سن ١)

در MI. می یابدافزایش MIناشی از مرگ و میرمیزان با افزایش سن•
ھمراه است%۶٠مرگ و میر با سالھ یا مسن تر٨٠افراد 

:MIشریان مبتال و محل 2)
بدتر استسطح قدامیMIپیش آگھی •
ھمراه مرگ و میر% ۶٠با شاخھ اصلی شریان کرونر چپانسداد در •

است
احتمال بروز شوک  انسداد شریان کرونر نزولی قدامی چپبدنبال •

بیشتر استبلوکھای قلبی خطرناکو کاردیو ژنیک
استآریتمی ھا بیشتراحتمال بروز انسداد شریان کرونر راستبدنبال •
زیرا بدنبال بھتر استنسبت بھ بقیھ پیش آگھی انسداد شریان سیرکمفلکس•

عضلھ قلب دچار نکروز می شود % ١۵انسداد این شریان 



پیش آگھی انفارکتوس میوکارد
:MIوسعت و اندازه ناحیھ  ٣)

بیمار زیاد فوت و احتمال شوک کاردیو ژنیکباشد بیشتر% ۴٠از اگر •
است

نزدیکتر باشدبھ قسمتھای پروکسیمال شریان کرونر اصلیھرچھ انسداد •
است ناحیھ نکروز بیشتروسعت 

است نوع ترانسمورال وخیمترMIپیش آگھی •
:وضعیت ھمودینامیک بیمار ۴)

ھنگام بستری شدن 55mmHgکمتر از بھ میزان سیستولیکBPکاھش •
ھمراه است%۶مرگ و میر با 

:بیماریھای دیگر )  ۵
، و دیابت قندی، بیماریھای تنفسی، بیماریھای دیگر قلبی عروقیوجود •

می %٣٠بیش از بھ افزایش شانس مرگ و میرباعث قبلیMIوجود 
شود



درمان و مراقبت بیماران مبتال بھ انفارکتوس میوکارد

 کاھش ناحیھ اھداف درمان در جھتMI ،کاھش نیاز میوکارد بھ
قلب از افزایش عرضھ اکسیژن بھاز طریق کاھش کار قلب ، و اکسیژن

اقدامات درمانی و مراقبتی . طریق افزایش جریان خون آن می باشد
:شامل موارد زیر می باشد CCUروتین در بخش 

:گرفتن خط وریدی ١)
بیمار دسترسی بھ گردش خونجھت •
)قطره۵-١٠(مقدار کماستفاده می شود بھ %۵سرم دکستروزمعموال •
استفاده می شود و یا در صورت استفاده ٢/٣١/٣سرماز دیابتیدر افراد •

کریستال واحد انسولین۵سرم 500mlبھ ازا  ھر% ۵از سرم دکستروز
بھ سرم اضافھ می شود

شستشوی دارد اما تجویز سرم ادامھ ندارد ، باید IVدر مواردی کھ بیمار •
٨واحد ھپارین رقیق شده ھر ۵٠-١٠٠با )ھپارین الک(خطوط وریدی

ساعت انجام گیرد



درمان و مراقبت بیماران مبتال بھ انفارکتوس میوکارد
:تسکین درد )٢
در اولویت قرار داردبر اقدامات دیگر مقدم بوده و •
تجویز می شودداروھای مسکنو اکسیژنجھت کاھش درد •
داده می شود و در )رقیق شده(میلیگرم ٢- ۴. استبھترین دارو مورفین•

حداکثر بھمی گردد ، دقیقھ تکرار١٠بھ فاصلھ صورت عدم تسکین درد 
استفاده می شودمیلیگرم٢٠میزان 

، در این حالت مورفین استفاده نشودبھتر است تحتانی و خلفیMIدر •
می شوداز پتیدین استفادهبجای مورفین 

١٠٠حداکثر تابھ فاصلھ نیم ساعت ، میلیگرم٢٠-٢۵بھ مقدار پتیدین •
میلیگرم تجویز می شود

استفاده می در مرحلھ حادنیز جھت تسکین درد نیتروگلیسیرین وریدی•
شود 

شروع شده و در صورت تحمل میکروگرم۵-١٠با دوز نیتروگلیسیرین•
بیمار افزایش می یابد



درمان و مراقبت بیماران مبتال بھ انفارکتوس میوکارد

:تجویز اکسیژن ٣)
می شود باعث کاھش دردگاھی اوقات بھ تنھایی دادن اکسیژن•
تا  قطع گردداکسیژن دقیقھ٧-٨بھ مدت ھر چند ساعتباید •

وابستگی در بیمار ایجاد نشود
:مانیتورینگ ۴)

می شوند کھ اگر دچار آریتمیMIبعد از بیماران% ٩٠حدود •
زود تشخیص داده شود میزان مرگ و میر بھ میزان زیادی 

کاھش می یابد  
:کنترل عالئم حیاتی ۵)

حاد ضروری است MIدر بیماران مبتال بھ V/Sکنترل •



• و یا نداشتھ بیمار چھ درد داشتھمتخصصین اعتقاد دارند 
لیتر اکسیژن ٢- ۶ساعت اول ٢۴در بھتر است باشد

بگیرد زیرا شواھدی وجود دارد کھ تجویز مداوم
می گرددباعث کاھش وسعت ناحیھ انفارکتوساکسیژن 



درمان و مراقبت بیماران مبتال بھ انفارکتوس میوکارد

(۶EKG:
•EKGروزانھ گرفتھ شود در صورت داشتن درد و آریتمی تکرار گردد

انجام آزمایشات روتین٧)
:استراحت ٨)

باعث کاھش کار قلب می شود•
.  شودھرگونھ حرکت بیمار خودداریباید از MIدر روز اول بعد از •

استراحت جسمی و روحیتوسط پرستار انجام شود بیمار باید تغذیھ بیمار
در روزھای از گوش کردن بھ رادیو و تماشای تلویزیونداشتھ باشد باشد 

خودداری کند MIاول بعد از 



درمان و مراقبت بیماران مبتال بھ انفارکتوس میوکارد

:رژیم غذایی  ٩)
می ماند چون تھوع و استفراغ  NPOساعت اول ۶-٨در بیمار غالبا •

در حدبعد از این مدت مایعات،) بعلت بیماری و دریافت مورفین(دارد 
داده می شودتحمل

دارای کالریباشد تا نیاز بھ جویدن را کم کند ، غذا باید رژیم غذایی نرم•
باشد نمک باید کماز حد معمول باشد مقدار کمتر

زیرا مری و قلب غذاھای خیلی گرم و خیلی سرد پرھیز شوداز خوردن •
در مجاورت ھم می باشند و این امر می تواند سبب آریتمی شود 

، مصرف اوایل حذف شود، در و ادویھ جات، قھوهمحرکھایی مانند •
چای کم رنگ اشکالی ندارد

داده شود غذای کم کالریدر صورت اضافھ وزن •
سبب یبوست نشودغذاھایی بھ بیمار داده شود کھ •
بعنوان ملین و نرم ( منیزیم ھیدروکسیددر رژیم غذایی این بیماران حتما •

گذاشتھ شود  میلی موقع خواب٣٠میزان بھ ) کننده مدفوع



درمان و مراقبت بیماران مبتال بھ انفارکتوس میوکارد

:کنترل جذب و دفع ٠١)
را می توانیم بررسی کنیموضعیت بازده قلببا کنترل جذب و دفع •
و کاھش بازده قلبیباشد ، نشانھ میزان دفع کمتر از جذبدر صورتیکھ •

باشدمقدمھ شوک کاردیوژنیکمی باشد کھ خود می تواند نارسایی قلب
بعنوان یکی از معیارھای تشخیصی  در ساعت20mlادرار کمتر از•

می باشد شوک کاردیوژنیک
:داروھای آرامبخش ١١)

دیاز پام و اکسازپام بیشترین مورد مصرف را دارا می باشند•



درمان و مراقبت بیماران مبتال بھ انفارکتوس میوکارد
:استفاده از داروھای ضد انعقاد ٢١)

واحد وریدی۵٠٠٠بھ میزان روز٣-٧ساعت بمدت ۶-١٢ھپارین ھر •
انفوزیون مداومھمچنین بصورت .تزریق می شود یا زیر جلدیو 

تجویز می شود )واحد در ساعت١٠٠٠(وریدی 
استبرابر حد طبیعی١/۵- ٢بھ PTTرساندن ھدف از تجویز ھپارین •
برای بیمار شروع می MIآسپرین نیز از روز اول بروز ھمراه ھپارین •

)میلیگرم روزانھ٨٠(شود 
:تجویز لیدوکائین ٣١)

انفوزیون مداومسپس بصورت بصورت بلوس وریدی1mg/kgدر ابتدا •
1-4mg ساعت٢۴حداقل برای مدت

:داروھای مھار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۴١)
فشار خون کاھشکھ در پی آن جلوگیریIIبھ Iتبدیل آنژیوتانسین از •

، و بھ این وسیلھ کار قلب )دیورز(کلیھ سدیم و آب را دفع می کندیافتھ و
کاپتوپریل از داروھای پر . و نیاز میوکارد بھ اکسیژن کاھش می یابد 

مصرف این گروه می باشد 



درمان و مراقبت بیماران مبتال بھ انفارکتوس میوکارد
:داروھای بتابلوکر ۵١)

می شوند کاھش کار قلب و نیاز میوکاردسبب •
پروپرانولول ، آتنولول ، و متوپرولول از داروھای این گروه ھستند کھ •

.بیشتر مصرف می شود MIدر مبتالیان بھ 
از روز، مصرف این داروھا و بلوکھاCHFدر صورت عدم وجود •

)سال یا بیشتر ۶تا (شروع می شودMIاول بروز 
:داروھای کلسیم بلوکر ۶١)

سبب کاھش نیاز میوکارد بھاین داروھا با کاھش قدرت انقباضی قلب •
سبب افزایشھمچنین با گشاد نمودن شریان کرونر .می شونداکسیژن

می گردند خونرسانی بھ میوکارد
داردMIبیشترین مصرف را در مبتالیان بھ دیلتیازم•



درمان و مراقبت بیماران مبتال بھ انفارکتوس میوکارد

:سولفات منیزیم ٧١)
، تجویز می شود ، 1.4mEq/litبھ کمتر از در صورت کاھش منیزیم •

کھ سبب کاھش احتمال بروز آریتمی می شود
گرم در ساعت٠/۵- ١سپس تجویز شده و گرم بصورت بلوس١-٢•

ساعت ادامھ می یابد٢۴برای مدت 
:(GIK)پتاسیم-انسولین-ترکیب گلوکز ٨١)

پتاسیم بیشتری در، و انسولین ، گلوکزاین رژیم دارویی سبب می شود•
قرار گیرد دسترس سلولھای آسیب دیده میوکارد

سبب کاھش اندازهGIKبعضی از تحقیقات نشان داده است کھ رژیم •
می شودMIناحیھ 



اقدامات درمانی اورژانسی انفارکتوس میوکارد 

:داروھای ترمبولیتیک ١)
کاھش میزان، موجود در شریان کرونرحل کردن ھرگونھ لختھھدف •

استMIکاھش وسعت ، و  در پی آن انسداد
ساعت٣بھترین اثر را در مصرف می شوند اما MIساعت بعد از ۶تا •

دارند اول
١۵٠٠٠٠٠بھ میزان از داروھای این دستھ می باشد کھ استرپتوکیناز•

تزریق می شود ساعت١در عرض واحد بصورت انفوزیون وریدی 
خونریزی در محل ورود، خونریزی مغزیاسترپتوکیناز عوارضاز •

می باشدآریتمی،و واکنشھای آلرژیک، کاتتر وریدی
بافتی داروی دیگر این دستھ می باشد فعال کننده پالسمینوژن•
می خونریزی سیستمیک بھ حداقلخطراست لذا اثر اختصاصیدارای •

احتمالممکن است ، نیز در حداقلخطر واکنشھای آلرژیکرسد  ، 
وجود داردآریتمی



اقدامات درمانی اورژانسی انفارکتوس میوکارد

٢(PTCA اورژانسی:
ممکن است انجام گیردحادMIمشکوک بھ در بیماران •
ارتباطMIبا وسعت ضایعھ  چون طول مدت نبود اکسیژن •

از ورود بیمار دقیقھ۶٠در کمتر از PTCA، باید مستقیم دارد
بھ بخش اورژانس انجام شود



بازتوانی بیمار بعد از انفارکتوس میوکارد

 از لحظھ ورود مددجو بھ بخشیک برنامھ بازتوانی موفقیت آمیز
CCUبرای ماھھا و حتی سالھا بعد از مرخص شدن، و شروع

بیمار ادامھ می یابد
بازگرداندن، وکیفیت و مدت زندگی، باال بردن اھداف باز توانی•

استبھ وضعیت تقریبا طبیعیھر چھ سریعتر بیمار 
گر چھ میوکارد بھ استراحت نیاز دارد ولی استراحت در بستر •

و  آتروفی عضالنیو مددجو را در خطر بروز آمبولی ریھ
عوارض دیگر قرار می دھد 



بازتوانی بیمار بعد از انفارکتوس میوکارد
باشد(CBR)استراحت مطلقبیمار : روز اول ١)
روی صندلی می تواند دقیقھ٣٠بار و ھر بار بمدت ٢بیمار : روز دوم ٢)

بنشیندکنار تخت
روی صندلی می تواند ساعت١بار و ھر بار بمدت ٢بیمار : روز سوم ٣)

منتقلPOST CCUدر صورت نداشتن عارضھ بھ . بنشیند کنار تخت
می شود

.  دقیقھ در بخش قدم بزند۵بیمار اجازه دارد بمدت :روز چھارم و پنجم ۴)
استحمام کندمی تواند با کمک

بیماران می . می یابدبا توجھ بھ تحمل بیمار افزایشفعالیت :روز ششم ۵)
در وضعیت نشستھ روی صندلی دوش گرمتوانند در حضور یک نفر 

در شستشو و شامپو زدن بھ بیمار کمک شود. بگیرند
می گردد، ھنگام ترک بیمارستان مرخصبیمار : روز ششم الی دھم ۶)

میزان حداکثر مجاز فعالیتروی بیمار انجام می شود تا تست ورزش
بیمار را ھنگام بازگشت بھ کار مشخص کند



بازتوانی بیمار بعد از انفارکتوس میوکارد

شروع می شوددر منزلفعالیتھا : ھفتھ اول بعد از ترخیص ٧)
شروع می شودو  پیاده روی روزانھ: ھفتھ دوم بعد از ترخیص ٨)

پیاده روی تامی یابد ، برنامھ دقیقھ افزایش۵مدت آن ھر ھفتھ 
ادامھ می یابد ، بطوریکھ در پایان ھفتھ دوازدھم ھفتھ دوازدھم

دقیقھ طی کند۶٠متر را در عرض ٣٢٠٠بیمار باید مسافت 
را پیدا می کند اجازه رانندگیبیمار : ھفتھ چھارم الی ھشتم ٩)

را می تواند شروع کندتماس جنسی: ھفتھ ششم ٠١)
بازگشت بھ کارتوانایی : ھفتھ ھفتم الی نھم ١١)
EKG، معاینھ فیزیکی کاملنیاز بھ : ھفتھ ھشتم الی دھم ٢١)

داردرادیوگرافی سینھ، و کنترل چربی خون، تست ورزش،



آموزش بھ بیمار مبتال بھ انفارکتوس میوکارد
خیلی زود شروع می شود ولی تا مدت MIبھ بیمار بگوئید کھ بھبود ١)

-٢حدود MIدوره نقاھت بعد از . ھفتھ کامل نمی شود۶-١٢کمتر از 
طول می کشدماه۵/١

تعدیل فعالیت بدنیآموزش در مورد ٢)
خودداری می شودخستگی، و تنگی نفس، درد قفسھ سینھکھ سبب از فعالیتھایی–

بین کار و فعالیت بھ . است شدت فعالیت مھممدت فعالیت مھم نیست بلکھ . نماید
استراحت بپردازد

بھ بیمار توضیح داده شوداثر فعالیت روی قلبدر باره –
افزایش دھد فعالیت خود را بتدریج–
می شود خودداری نمایداز فعالیتھایی کھ باعث سفتی عضالت–
خودداری کندساعت بعد از غذا٢تا از انجام فعالیت ورزشی –
کھ برای تمام عمر تنظیم شده است شرکت کند   برنامھ منظم ورزشی روزانھدر –



آموزش بھ بیمار مبتال بھ انفارکتوس میوکارد

پرھیز شود ، از ھوای خیلی سرد و گرمای بیش از اندازهاز موا جھھ با ٣)
از ورود بھ ھوای مھ آلود وپرھیز شود ، قدم زدن در خالف جھت باد

اجتناب شود ، ھوای خشک بھتر از ھوای شرجی می باشدشرجی
و تحت نظر پزشک درمان نمودهآن را در صورت وجود ھیپرتانسیون ۴)

باشد
خود را کنترل کند وزن و فشار خونھر روز در ساعت معین ۵)
و در یک برنامھ وزن خود را کم نمودهدر صورت افزایش وزن ، ۶)

کاھش وزن شرکت کند
بکار گیرد ودر تمام اوقات  رعایت رژیم داروییتمام تالش خود را برای ٧)

را بھ ھمراه داشتھ باشدTNGقرص زیر زبانی 
بپردازد تفریح مناسباجتناب شود و بھ استرس روحی و فشار عصبیاز ٨)
خودداری کند دخانیات و مشروبات الکلیاز مصرف ٩)



آموزش بھ بیمار مبتال بھ انفارکتوس میوکارد

را رعایت کند ،  کم کالریو کم چربی، کم نمکرژیم غذایی )١٠
از خوردن غذای زیاد و عجلھ، وعده غذا بخورد٣-۴روزی 

باید نوشیدنیھای حاوی کافئین، مصرف در خوردن پرھیز کند
دقیقھ استراحت٣٠محدود شود  ، بعد از خوردن غذا حداقل 

نماید
١١(.........



PACE MAKER & DEFIBRILATOR
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Pace Makerپیس میکر 

ایمپالس تولید یا منتقلنتواند سیستم ھدایتی قلببھ ھر دلیلی کھ •
منبع خارجی برای تحریک میوکارد و انقباض بطنھااز یک کند

استفاده می شود کھ این تحریک توسط دستگاھی بنام پیس میکر 
می شودSA Nodeجایگزین صورت می گیرد کھ در واقع 

است کھ بھ منظور یک ابزار الکتریکیدر واقع پیس میکر •
بکار می رود و بھ دو شکل موقت تحریک الکتریکی قلب

Temporaryو دائمPermenentبکار می رود
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قسمتھای مختلف پیس میکر

١(-Pulse Generator:کھشدهالکتریکیجریانشروعموجب
.گرددمیمنتقلقلببھسیمطریقاز

٢(-Pacing lead:باسیمانتھایدرکھالکترودھایییاالکترود
ازورسیدهقلببھجریانیکیازکھداردتماسقلبعضلھ

.گرددمیمنتقلدستگاهبھدیگری
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سیمھا بھ دو دستھ تقسیم می شوند

١(-Bipolar)سیمیکدرقطبدوھرنوعایندر:)قطبیدو
داردوجود)منفیومثبت(الکتروددوآنانتھایدرودارندقرار

٢(-PolarUni)بامنفیالکترودتنھانوعایندر:)قطبییک
بافتقسمتدررامثبتالکترودحالتایندر،داردتماسقلب
فلزیقسمت،دائمنوعدر(زنندمیبخیھسینھقفسھپوستیزیر
.)استمثبتقطبگرددمیتعبیھپوستزیرکھمیکرپیس
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موارد استفاده از پیس میکر

AVگره ٣بلوک درجھ - ١
کھ ھمراه با انفارکتوس حاد میوکارد IIموبیتز نوع ٢بلوک درجھ - ٢

باشد 
٣ -BlockBifascicular
۴ -LBBBجدید
برادی کاردی سینوسی عالمتی یا ارست سینوسی کھ بھ درمان - ۵

دارویی جواب نمی دھد
۶ -Sick Sinus Syndrome
تاکی آریتمیھای بطنی یا فوق بطنی- ٧ 364



روش ھای استفاده از پیس میکر

:Transcutaneus- الف
رویکھالکترودھاییطریقازالکتریکیتحریکحالتایندر

درالکترودیک.گرددمیمنتقلقلببھشوندمیگذاشتھپوست
میقرارخلفیقسمتدردیگرالکترودوسینھقفسھقدامیقسمت
.گیرد
بسرعتزیرا،رودمیبکاراورژانسمواقعدرغالباروشاین

.کرداستفادهآنازتوانمیبراحتیو
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روش ھای استفاده از پیس میکر
:Transthoracic- ب

تفاوتاینباشودمیاستفادهاورژانسمواقعدرنیزروشاین
ونیدلیکطریقازسیم.است)Invasive(تھاجمیروشکھ
ونموتراکسبروزخطر.گرددمیقلبواردسینھقفسھاز

.داردوجودتامپونادکاردیاک
:Epicardia-ج

درآنسیم.استروتینروشیکقلبھایجراحیبیشتردر
بھ(شودمیدوختھاستدھلیزمواقعاکثرکھدھلیزیابطنناحیھ

.داردارتباطبیرونبھعملناحیھازو)اپیکارد
366



روش ھای استفاده از پیس میکر
:)Transvenous)Endocardial- د
بھتر،کنندمیھدایتقلبسمتبھراآنووریدواردراکاتتر•

گیردانجامفلورسکوپیزیرکھاست
وراستدھلیزواردوریدھاازیکیطریقازکاتترروشایندر•

گرددمیراستبطن

367



ازپسکھصورتاینبھ،نموداستفادهنیزالکتروکاردیوگرامازتوانمی•
)ایسینھلیدمعموال(ECGدستگاهمثبتقطببھآنراکاتترکردنوارد

کنیممیوصل
درکاتترنوکزمانیکھدرQRSکمپلکسوPموجشکلاینکھبھتوجھبا•

حدسراکاتترمحلباشدمیمتفاوتباشداجوفوریدھاییادھلیز،بطن
)کاتتربیرونانتھای(آنرااستبطندرکھشدیممطمئنوزمانیکھزنندمی
کنیممیبخیھپوستبھ

کردنواردازپسکھاستاینگیردمیقراراستفادهموردبیشترکھروشی•
پیسژنراتورکردنروشنبااگر،کنیممیوصلمیکرپیسبھآنراکاتتر
Capture)بطنیتحریکو)(Spikeآنرافعالیتمانیتورروی،میکر

Beat)اینغیردر،داردقراربطندرکاتترکھاستآننشانھ،دیدیم
گرددبطنوارداینکھتا،کردهجابجاآنراصورت 368



Pacing Artifacts(Spike): عبارت است از خطی کھ در زمان وارد
بعد از . آمدن تحریک بھ قلب روی نوار الکتروکاردیوگرام مشخص می گردد 

این خط تحریک الکتریکی قلب را داریم  
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دکمھ ھای کنترل کننده پیس میکر

١(Rate :تنظیم  ۶٠-٨٠روی اغلب . کنترل تعداد ایمپالسھا را بر عھده دارد
می گردد

(٢OutPut : است کھ در ھر ایمپالس  مقدار جریان الکتریکینشان دھنده
واحد آن میلی آمپر است  . الزم می باشد قلببرای تحریک

بتدریج آنرا می کنیم و از کمترین میزان شروعout putبرای تنظیم •
می دھیم  افزایش

می  (Threshold)آستانھ پاسخ داد را قلب بھ تحریک پیس میکرجائیکھ •
باشد  میلی آمپر١کمتر از گویند کھ معموال بایستی 

outپس از تعیین آستانھ ، • put چون میزان برابر می کنیم٣دستگاه را
آستانھ متغیر می باشد    
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دکمھ ھای کنترل کننده پیس میکر

٣(Sensitivity : قلبی است  حساسیت دستگاه بھ شناسایی ایمپالسھاینشانگر
نیز باشد دستگاه می تواند آنرا  دارای ریتم طبیعی در صورتیکھ قلب•

بطور موقت از ارسال ایمپالس خودداری کند شناسایی کرده و
قادر استھر چھ حساسیت دستگاه بیشتر باشد می باشد و میلی ولت واحد آن•

میلی ولت  ١حالتیکھ روی در(ایمپالسھای خیلی ضعیف را نیز حس کند
)است

ھیچ ایمپالس طبیعی  تنظیم شود) Asyncیا ھمان(میلی ولت ٢٠رویاگر•
۶روی معموال.عمل می کند fixed rateبصورت نمی دھد ورا تشخیص
گرددتنظیم میمیلی ولت 

۴(On/ Off :کھ دارای یک پوشش محافظ می باشدروشن و خاموش دکمھ 371



اختالل پیس میکر

Pacingاختالل در ١)

Sensingاختالل در ٢)
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Pacingعلل اختالل در 

راخودپیسخطفقدانبصورتکھایمپالسانتقالدراشکال- الف
اتصال،آنباطرییاژنراتوردراشکال:علتبھ،دھدمینشان

میکرپیسسیمشدنشکستھ،میکرپیسمختلفاجزاءبینناقص
:علتبھقلبآستانھتغییریاقلبباالکترودصحیحتماسعدم-)ب

ایسکمیوفیبروز،الکترولیتیومتابولیکاختالالت،داروھا
.الکترودباآنتماسمحلدرقلب

،باطریشدنضعیف:علتبھمیکرپیسRateدرتغییر- )ج
.دستگاهالکتریکیمداردراختالل
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Sensingعلل اختالل در 

،دستگاهحساسیتکاھشعلتبھ:Sensingدرناتوانی)الف
کاتتربریدگی،ژنراتوردراختالل،کاتترجابجایی

دستگاهحساسیتافزایشعلتبھ:Oversensing)ب
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درمان الکتریکی آریتمی ھای قلبی

 ، می باشد ، تحریک ھمزمان عضلھ قلباساس این درمان
را بر عھده بگیردفرصت یابد رھبری قلبSAگره بطوریکھ 

 د و نوع درمان الکتریکی توسط دفیبریالتور انجام می گیرد             :
١(Cardioversion
٢(Defibrilation
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Cardioversion
دارند )QRSکمپلکس (Rموج است کھ آریتمی ھاییخاتمھ دادن بھ •
سیکل قلب ھمزمانانجام می گیرد و بایستی با Electiveبصورت اغلب •

باشد 
انجام )QRS(دپوالریزاسیون در زمان تخلیھ الکتریکیبھ این صورت کھ •

می گیردتا از آسیب بھ قلب جلوگیری شود 
زمان استراحت  (زمان رپوالریزاسیونتخلیھ الکتریکی دردر صورتیکھ •

کرددVFیاVTمی تواند موجب انجام گیرد )Tقلب یا موج 
است کمترین مقدارمورد استفاده در این حالت سطح انرژی•
استفاده می کنیم و اگر جواب نداد آنرا ژول١٠برای شروع معموال از •

ژول می رسانیم تا زمانیکھ جواب دھد۴٠٠،٣٠٠،٢٠٠،١٠٠،۵٠،٢۵بھ
می Pموج و بدنبال مانیتور را بدقت چک کردهالبتھ بعد از ھر شوک •

گردیم  
میلیگرم لیدوکائین۶٠-١٠٠بوجود آمد VTاگر بدنبال کاردیوورژن •

استفاده می کنیم 380



شرایط انجام کاردیوورژن
انجام می گیرد و معموال بیمار ھوشیار است Electiveچون بصورت ١)

)دیاز پام یا فنوبارب(می کنیمsedateبیمار را قبل از آن 
را حذف می کنیموعده غذایی قبلی٢)
چک مییک روز قبل Crو BUN، الکترولیتھا، دیژیتالسطح سرمی ٣)

در صورت وجود ھیپوکالمی باید آن را برطرف نمود ، از یک . شود
روز قبل دیژیتال نیز قطع شود

(۴IV وسایل گرفتھ شود وCPR اماده باشد .BP و مانیتور قلبی بدقت
چک شودECGقبل و بعد از آن چک شوند و 

QRSباشد تا تخلیھ الکتریکی در زمان Synchروی مد دستگاه حتما ۵)
جلوگیری شود VFانجام گیرد و از ایجاد 
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Defibrilation

را گویند کھ فقط برای Asynchبصورتاستفاده از دفیبریالتور •
مورد استفاده VT،فلوتر بطنی و بعضی از انواع VFدرمان 

قرار می گیرد 
بیشتر بودهدر این حالت میزان انرژی•
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محل صحیح الکترودھا

تمام  محل قرار گیری الکترودھا از این نظر مھم است کھ
شودمیوکارد دپوالریزه

:Anterolateralروش استاندارد یا ١)
فوقانی و راست استرنومدر قسمت مربوط بھ استرنومالکترود •

فضایدر Apexمربوط بھ فضای ،و الکترود دقیقا زیر ترقوه
چھارم و خط میانی زیر بغل

:Anteroposteriorروش قدامی خلفی ٢)
پشت قرار میو دیگری در طرف چپ استرنومیک پدال در •

)پدالی کھ در پشت قرار می گیرد از نوع صاف است(گیرد  383



روش انجام کار
تشخیص دیسریتمی١)
)N/S(بکار بردن ژل یا پدھای آغشتھ بھ آب نمک ٢)
روشن کردن دستگاه ٣)
تنظیم انرژی۴)
شارژ دستگاه۵)
کیلو فشار١٠-١٢قرار دادن الکترودھا روی سینھ و بکار بردن ۶)
پرسنل با بیمار یا تخت او در تماس نباشند٧)
ریتم را مجددا بررسی نمائید٨)
پدالھا را از .ھر دو دکمھ را ھمزمان فشار دھید تا انرژی تخلیھ شود ٩)

روی سینھ برندارید 
در حالیکھ پدالھا روی سینھ ھستند مجددا ریتم را بررسی کرده و در ٠١)

صورت لزوم با مقدار بیشتری انرژی استفاده کنید  384



M.Yazdankhah ٣٨۵

Cardio Pulmonaryاحیای قلبی ریوی 
Resusitation

 )CPR(

 تھویھ تھویھ ووبرقراری گردش خون برقراری گردش خون کھ بھ منظور کھ بھ منظور است است اقداماتی اقداماتی
در ھنگام ایست قلبی ریوی انجام می شوددر ھنگام ایست قلبی ریوی انجام می شودریویریوی

 از  از  فشردن قفسھ سینھفشردن قفسھ سینھووتھویھ مصنوعی تھویھ مصنوعی ترکیبی است از ترکیبی است از
خارجخارج
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Cardio Pulmonaryاحیای قلبی ریوی 
Resusitation

 )CPR(

پیشرفت ھای ایجاد شده در پیشرفت ھای ایجاد شده در علیرغمعلیرغمCPRCPR ھنوز ھنوز
::می باشدمی باشدپایین پایین زندگی زندگی میزان امید بھمیزان امید بھ

یا پایین تریا پایین تر%%۶۶خارج از بیمارستانخارج از بیمارستان
۵۵- - ١١۵۵در بیمارستاندر بیمارستان%%



M.Yazdankhah ٣٨٧

)CPR(احیای قلبی ریوی

حفظ جریان خون حفظ جریان خون کھ ھدف ازانجام این اقدامات کھ ھدف ازانجام این اقدامات از آنجااز آنجا
از کتابھا بجای واژه از کتابھا بجای واژه عضیعضیامروزه در بامروزه در ب,,مغز استمغز است

CPRCPR واژه واژه از ازCPCRCPCR))ریوی ریوی ––ییاحیای قلباحیای قلب – –
استفاده می کننداستفاده می کنند) ) مغزی مغزی 

 و بعد از  و بعد از  دقیقھ شروعدقیقھ شروع۴۴--۶۶آسیب مغزی در عرض آسیب مغزی در عرض
استاستغیر قابل برگشتغیر قابل برگشتاین آسیب این آسیب دقیقھدقیقھ٨٨--١٠١٠
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)CPR(احیای قلبی ریوی

 مرگمرگعلتھایعلتھاییکی از مھمترینیکی از مھمترینایست قلبی ریوی ایست قلبی ریوی
استاستفوریتھای مھم پزشکیفوریتھای مھم پزشکیز ز ناگھانی بو ده و یکی اناگھانی بو ده و یکی ا

بیماریھای شریانبیماریھای شریانمرگھای ناگھانی بعلتمرگھای ناگھانی بعلت%%٧٧۵۵حدودحدود
بیماریھای غیر کرونریبیماریھای غیر کرونریمربوط بھ مربوط بھ %%٢۵٢۵و و کرونریکرونری

است است 
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

فعالیت قلب و گردش خون موثرفعالیت قلب و گردش خون موثرمتوقف شدن متوقف شدن ::ایست قلبیایست قلبی
توسط توسط خون و اکسیژن کافیخون و اکسیژن کافیرا گویند کھ در این حالت را گویند کھ در این حالت 

اعصاب مرکزی و سایر اعضاء مھم و اعصاب مرکزی و سایر اعضاء مھم و قلب بھ سلسلھ قلب بھ سلسلھ 
بدن نمی رسدبدن نمی رسدحیاتیحیاتی

::علل ایست قلبی علل ایست قلبی 
 ٨٨٠٠--٩٩٠٠((تاکیکاردی و فیبریالسیون بطنی تاکیکاردی و فیبریالسیون بطنی(%(%
 آسیستول آسیستول
جدایی فعالیت الکترومکانیکال قلبجدایی فعالیت الکترومکانیکال قلب
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

اگر  اگر  کھ کھ است است فعالیت موثر تنفسیفعالیت موثر تنفسیقطع ناگھانی قطع ناگھانی ::ایست تنفسی ایست تنفسی 
ایست قلبی اتفاق می افتد ایست قلبی اتفاق می افتد دقیقھ دقیقھ ١١--٣٣ادامھ یابد در طی ادامھ یابد در طی 

::علل ایست تنفسی علل ایست تنفسی 
 انسداد راھھای ھوایی و خفگی انسداد راھھای ھوایی و خفگی
MIMI وقفھ قلبی وقفھ قلبی و و
CVACVA اغماء اغماء و و
 استنشاق گازھای سمیاستنشاق گازھای سمیووبا داروھا با داروھا مسمومیتمسمومیت،،تصادفات تصادفات
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

شروع ایست قلبی ریوی شروع ایست قلبی ریوی فاصلھ زمانی بین فاصلھ زمانی بین بھبھ: : مرگ بالینی مرگ بالینی 
در سلولھای در سلولھای غیر قابل برگشتغیر قابل برگشتایجاد ضایعات دائمی وایجاد ضایعات دائمی وتاتا

بی نبضی و عدم تنفس می بی نبضی و عدم تنفس می آنآنئمئمعالعالمغزی گفتھ می شودمغزی گفتھ می شود
باشدباشد

):):دائمیدائمی( ( مرگ بیولوژیک مرگ بیولوژیک 



M.Yazdankhah ٣٩٢

)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

 عملیات عملیات ,,بعد از تشخیص مرگ بالینی بعد از تشخیص مرگ بالینیCPRCPR  باید  باید
تا ضایعاتی کھ  تا ضایعاتی کھ  و سرعت انجام شودو سرعت انجام شودبا دقتبا دقت،،سریعاسریعا

بعلت نرسیدن خون و اکسیژن در سلولھای مغز شروع بعلت نرسیدن خون و اکسیژن در سلولھای مغز شروع 
مرحلھ برگشت ناپذیری و مرحلھ برگشت ناپذیری و شده و قابل برگشت است بھ شده و قابل برگشت است بھ 

نرسدنرسد))دائمیدائمی((یا مرگ بیولوژیک یا مرگ بیولوژیک 
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

شروع شروع فاصلھ زمانی بین فاصلھ زمانی بین ::زمان طالیی احیای قلبی ریوی زمان طالیی احیای قلبی ریوی 
در در بالینی و ایجاد تغییرات غیر قابل برگشتبالینی و ایجاد تغییرات غیر قابل برگشتمرگمرگ

سلولھای مغز را گویندسلولھای مغز را گویند

 خفگی درخفگی درمی باشد البتھ در حالت می باشد البتھ در حالت دقیقھدقیقھ۴۴--۶۶این زمان این زمان
این زمان  این زمان  وسرما زدگیوسرما زدگی، ، ایست قلبی در نوزادانایست قلبی در نوزادان،،آبآب

ستستااطوالنی ترطوالنی تر
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

 ایست قلبی ریوی ایست قلبی ریوی ثانیھ ھای اولثانیھ ھای اولاگر در اگر درCPRCPR
رسدرسدھم میھم می%%٩٠٩٠تاتاشانس موفقیتشانس موفقیتشروع شود شروع شود 

 از شانس بقای  از شانس بقای  %%٧٧--١٠١٠زمانزمانھر دقیقھ گذشتھر دقیقھ گذشتبا با
دقیقھ  دقیقھ  ١٠١٠بعد ازبعد ازطوری کھ طوری کھ یابدیابدمددجو کاھش میمددجو کاھش می

می رسدمی رسدحدود صفرحدود صفرشانس بقا بھشانس بقا بھ
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

احیا  احیا  شرایطی است کھ شرایطی است کھ : : BCLSBCLSپایھ پایھ احیای قلبی ریویاحیای قلبی ریوی
دارد و یا از داشتن دارد و یا از داشتن کننده اطالعات و آموزش محدودیکننده اطالعات و آموزش محدودی

محروم استمحروم استپزشکیپزشکیامکاناتامکاناتھر گونھ ھر گونھ 

 و انجام و انجام تنفسی تنفسی //ایست قلبی ایست قلبی این مرحلھ شامل تشخیص این مرحلھ شامل تشخیص
استاستتوجھات فوریتوجھات فوری

 یا یا مراکز درمانیمراکز درمانیاین اقدامات تا زمان رساندن مصدوم بھ این اقدامات تا زمان رساندن مصدوم بھ
..ادامھ می یابدادامھ می یابدبازگشت عملکرد قلب و ریھبازگشت عملکرد قلب و ریھ
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)CPR(احیای قلبی ریوی
:ایست قلبی ریویئمعال
))بعد از ایست قلبی بعد از ایست قلبی ثانیھثانیھ٦٦--١٢١٢((از بین رفتن ھوشیاری از بین رفتن ھوشیاری ١١))
در بالغین در بالغین قابل اعتماد ترین عالمتقابل اعتماد ترین عالمتبی نبضی مھمترین و بی نبضی مھمترین و ٢٢))

))عدم وجود نبض کاروتیدعدم وجود نبض کاروتید((باشدباشدمیمی
عدم وجود صداھای قلبی عدم وجود صداھای قلبی ٣٣))
))بعد از وقفھ قلبیبعد از وقفھ قلبیثانیھثانیھ٤٤۵۵((گشاد شدن مردمک چشمگشاد شدن مردمک چشم۴۴))
بی اتفاق می افتد بی اتفاق می افتد للبعد ازایست قبعد ازایست قثانیھثانیھ١١۵۵--٣٠٣٠قطع تنفس قطع تنفس ۵۵))
است است سیانوتیکسیانوتیکو و رنگ پریدهرنگ پریدهپوست معموال پوست معموال ۶۶))
،،آسیستولآسیستول، ، تاکیکاردی بطنیتاکیکاردی بطنی::شامل شامل EKGEKGتغییراتتغییرات٧٧))

جدایی فعالیت الکترومکانیکال قلبجدایی فعالیت الکترومکانیکال قلب



The New CPR
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احیای قلبی ریوی
CPRCPR مرحلھ می باشدمرحلھ می باشدشامل سھ شامل سھ::

Circulation

Airway

Breathing
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احیای قلبی ریوی

ریویریویاحیای قلبیاحیای قلبیاولین مرحلھاولین مرحلھ
شاملشامل

ھوشیاری ھوشیاری بررسی وضعیت بررسی وضعیت ))١١
اثبات عدم پاسخگوییاثبات عدم پاسخگوییو و 

Shake shouldersShake shoulders
gentlygently

Ask “Are you allAsk “Are you all
right?”right?”
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احیای قلبی ریوی

احیای قلبیاحیای قلبیدومین مرحلھدومین مرحلھ
شاملشاملریویریوی

و آماده و آماده کمک خواستنکمک خواستن))٢٢
کردن کردن 
AEDAEDیایا

DEFIBRILATORDEFIBRILATOR

Shout for helpShout for help
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احیای قلبی ریوی

احیای قلبیاحیای قلبیسومین مرحلھسومین مرحلھ
شاملشاملریویریوی

نبض کاروتیدنبض کاروتیدکنترل کنترل ) ) 33
وعالئم وجود گردش وعالئم وجود گردش 

۵۵--١٠١٠خون درمدت خون درمدت 
))CirculationCirculation((ثانیھ ثانیھ 
  فرد آموزش ندیده نیاز

بھ چک نبض ندارد
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احیای قلبی ریوی

احیای احیای چھارمین مرحلھچھارمین مرحلھ
شاملشاملریویریویقلبیقلبی

قراردادن مددجو در قراردادن مددجو در ))44
و انجام  و انجام  وضعیت مناسب وضعیت مناسب 

در در ماساژ قلبیماساژ قلبی٣٠٣٠
نبضنبضصورت عدم وجود صورت عدم وجود 
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احیای قلبی ریوی

احیای قلبیاحیای قلبیپنجمین مرحلھپنجمین مرحلھ
شاملشاملریویریوی

باز نمودن راه ھواییباز نمودن راه ھوایی))۵۵
))AirwayAirway((

Open airwayOpen airway
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احیای قلبی ریوی

::راه ھوایی را با راه ھوایی را با 
Head tiltHead tilt -- chin liftchin lift

یایا
Jaw Thrust ManeuverJaw Thrust Maneuver

در صورتی کھ سروگردن آسیب در صورتی کھ سروگردن آسیب ((
بازکنیدبازکنید) ) دیدهدیده
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AIRWAY OPENING BY
NECK EXTENSION

C
am

pb
el

l
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احیای قلبی ریوی

احیای احیای ششمین مرحلھششمین مرحلھ
شاملشاملریوی ریوی قلبی قلبی 

تنفستنفسدو دو ارائھ ارائھ ))۶۶
ھر تنفس ھر تنفس ((مصنوعیمصنوعی

))ثانیھثانیھ١١
22 rescuerescue
breathsbreaths
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30 2

احیای قلبی ریوی
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احیای قلبی ریوی

پاشنھ یک دست خود را پاشنھ یک دست خود را 
روی روی مرکز قفسھ سینھ مرکز قفسھ سینھ 
بیمار روی استرنوم بیمار روی استرنوم 

))بین دو نیپلبین دو نیپل((قرار دھید قرار دھید 
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احیای قلبی ریوی

روی دست روی دست را را دست دیگردست دیگر
قرار دھید و قرار دھید و اولاول

انگشتان دو دست را در انگشتان دو دست را در 
نمائیدنمائیدقفل قفل ھم ھم 
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احیای قلبی ریوی

وضعیت قرار گیری دستھاوضعیت قرار گیری دستھا
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پاشنھ یک دست را در محل تعیین شده  پاشنھ یک دست را در محل تعیین شده  ١١))
قرار دادهقرار داده

دست دیگر را روی آن قرار دھیددست دیگر را روی آن قرار دھید٢٢))
انگشتان دو دست را در ھم قفل نمودهانگشتان دو دست را در ھم قفل نموده٣٣))
قفسھ سینھ را فشار دھیدقفسھ سینھ را فشار دھید۴۴))

 اینچاینچ٢٢( ( سانتیمترسانتیمتر۵۵حداقل حداقل با عمق با عمق((
 برابربرابرفشردن و رھا کردنفشردن و رھا کردنزمان زمان

در صورت امکان جای کمک دھندگان  در صورت امکان جای کمک دھندگان  ۵۵))
با ھم عوض شودبا ھم عوض شوددقیقھدقیقھ٢٢ھر ھر 

احیای قلبی ریوی
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احیای قلبی ریوی

موقعیت بدن خود را طوري موقعیت بدن خود را طوري 
بازوھا خمبازوھا خمتنظیم كنید كھ تنظیم كنید كھ 

شانھ ھا در  شانھ ھا در  و و نشوندنشوند
نقطھ اتكا دستھانقطھ اتكا دستھاامتدادامتداد
..باشند باشند 
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احیای قلبی ریوی
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سانتیمترسانتیمتر۵۵
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احیای قلبی ریوی

 برای اینکھ برای اینکھChest CompressionsChest Compressionsمؤثرباشدمؤثرباشد
ییروروی ی مطمئن شوید كھ ومطمئن شوید كھ و, , بیمار را بھ پشت خوابانده بیمار را بھ پشت خوابانده 

قرار گرفتھ استقرار گرفتھ استسختسختصاف وصاف ویك سطحیك سطح

بایستی جریان کافی خون بھ عروق قلب و مغز برسدبایستی جریان کافی خون بھ عروق قلب و مغز برسد
می می فشارفشارتعداد وعمقتعداد وعمقوابستھ بھ وابستھ بھ جریان کافی خونجریان کافی خون

باشدباشد
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احیای قلبی ریوی

 پس ازھر بار پس ازھر بار بازگشت کامل قفسھ سینھبازگشت کامل قفسھ سینھاجازه دادن بھ اجازه دادن بھ
حفظ حفظ موجب بازگشت خون بھ قلب وپرشدن قلب و موجب بازگشت خون بھ قلب وپرشدن قلب و فشارفشار

می شودمی شودبرون ده قلببرون ده قلب

 وقفھ در وقفھ درChest CompressionsChest Compressions بھ ھر دلیلی بھ ھر دلیلی
..شودشودثانیھ قطعثانیھ قطع١٠١٠بیش ازبیش ازنبایستینبایستی
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احیای قلبی ریوی

 ٢٢بھ بھ ٣٠٣٠نسبت فشردن قفسھ سینھ بھ تھویھ با نسبت نسبت فشردن قفسھ سینھ بھ تھویھ با نسبت
..انجام می شودانجام می شوددقیقھدقیقھ٢٢



M.Yazdankhah ۴١٨

احیای قلبی ریوی
 کنید تھویھ با سرعت و کنید تھویھ با سرعت و خودداریخودداریبیمار بیمار از تھویھ زیاد از تھویھ زیاد

کاھش بازگشت کاھش بازگشت ، ، دیستانسیون معدهدیستانسیون معدهفشار زیاد منجر بھ فشار زیاد منجر بھ 
..می شودمی شودکاھش برون ده قلبی کاھش برون ده قلبی و و وریدیوریدی

فشردن مداومفشردن مداوموجود دارد، وجود دارد، زمانی کھ راه ھوایی پیشرفتھزمانی کھ راه ھوایی پیشرفتھ
یک تنفس یک تنفس در دقیقھ و در دقیقھ و باربار١٠٠١٠٠حداقل با تعداد حداقل با تعداد سینھ سینھ قفسھقفسھ
و و شود شود داده میداده می) ) بار در دقیقھبار در دقیقھ١٠١٠تا تا ٨٨((ثانیھثانیھ٨٨تا تا ۶۶ھر ھر 

میان فشردن و تھویھ وجود ندارد میان فشردن و تھویھ وجود ندارد فاصلھ ایفاصلھ ایھیچ گونھ ھیچ گونھ 
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احیای قلبی ریوی

ONE / TWO Rescuer Adult CPRONE / TWO Rescuer Adult CPR

Ratio:
Compressions to Breaths

30:2
Compression Rate: Atleast 100 / min
Compression Depth: Atleast 2 inches/5cm

Breath Length: 1 sec each
Hand Position: 2 hands on center

of sternum
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احیای قلبی ریوی

ONE / TWO Child CPRONE / TWO Child CPR
Ratio:
Compressions to Breaths

30:2 (single rescuer) / 15:2 (2 rescuer)

Compression Rate: Atleast 100 / min
Compression Depth: Aproximatly 2 inches/5cm

Breath Length: 1 sec each
Hand Position: 1 hand on center

of sternum
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احیای قلبی ریوی

ONE / TWOONE / TWO Infant CPRInfant CPR

Ratio:
Compressions to Breaths

30:2 (1 rescuer) / 15:2 (2 rescuer)

Compression Rate: Atleast 100 / min
Compression Depth: Aproximatly 1.5 inches/4cm

Breath Length: 1 sec each
Hand Position: 2 fingers on center

of sternum
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یا  یا  اشتاشتتنفس وجود ندتنفس وجود ند،و،وگردش خون وجودگردش خون وجوداگر عالیم اگر عالیم 
::تنفس نا کافی استتنفس نا کافی است

 در دقیقھدر دقیقھ١٠١٠--١٢١٢((یک نفس یک نفس ثانیھثانیھ۶۶تا تا ۵۵بالغین ھر بالغین ھر((

 ٢٠٢٠( ( ثانیھ یک نفس ثانیھ یک نفس ۵۵تا تا ٣٣شیرخواران و کودکان ھر شیرخواران و کودکان ھر--
))در دقیقھ در دقیقھ ١٢١٢

احیای قلبی ریوی
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احیای قلبی ریوی

 عنوان اولین خطعنوان اولین خطرا بھ را بھ دفیبریالسیوندفیبریالسیونمطالعات اخیر مطالعات اخیر
برده اند ، برده اند ، زیر سؤالزیر سؤالییدر فیبریالسیون بطندر فیبریالسیون بطندرمانیدرمانی

از  از  دقیقھدقیقھ٥٥تا تا ٤٤بیشتر از بیشتر از كھ كھ ییبھ خصوص زمانبھ خصوص زمان
گذشتھ باشدگذشتھ باشدییفیبریالسیون بطنفیبریالسیون بطن

 شوك دادنشوك دادنقبل از قبل از ییووییو رو رییاحیاء قلباحیاء قلبشروع عملیات شروع عملیات
ووی ی مبتال بھ فیبریالسیون بطنمبتال بھ فیبریالسیون بطنبراي تمام بیماران براي تمام بیماران 

توصیھ شده استتوصیھ شده استتاکیکاردی بطنی بدون نبضتاکیکاردی بطنی بدون نبض
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احیای قلبی ریوی

 برای شوک در صورت استفاده ازبرای شوک در صورت استفاده ازانژی مناسبانژی مناسبمیزان میزان
 ژول ژول ١٢٠١٢٠--٢٠٠٢٠٠بای فازیکبای فازیکالکتروشوک الکتروشوک
 ژولژول٣۶٠٣۶٠منوفازیکمنوفازیکالکتروشوک الکتروشوک



تغییرات مھمتغییرات مھم

CPRCABABCمراحل 

تنھا ماساژ : ندیده آموزشفردماساژ قلبی 
سریع و محکمبا تأکید ماساژ

نسبت ماساژ : فرد آموزش دیده
٢بھ ٣٠بھ تنفس 

تفاوتی بین فرد آموزش دیده و  
آموزش ندیده وجود نداشت اما 
اگر احیاگر برای دادن تنفس  
قادر نبود یا تمایلی نداشت، 

احیاگر بایستی تنھا ماساژ قلبی 
.انجام دھد

محل قرارگیری 
دستھا

مرکز قفسھ سینھ روی 
)نیپلبین دو(استرنوم

استرنومتحتانی١/٢وسط 



تغییرات مھم

بار در دقیقھ١٠٠حدود بار در دقیقھ١٠٠حداقلتعداد ماساژ قلبی

استرنوم بزرگسال بایستی حداقلعمق ماساژ قلبی
.سانتی متر فشرده شود۵

استرنوم بزرگسال بایستی 
سانتی متر فشرده ۵تا ۴تقریبًا 

.شود

نگاه کنید، گوش کنید و  «)Breathing(تنفس
CPRاز مراحل » احساس کنید
ماساژ ٣٠پس از . حذف شد

قلبی، احیاگر راه ھوایی قربانی 
تنفس بھ بیمار ٢را باز کرده و 

.می دھد

پس از باز کردن راه ھوایی، 
برای بررسی تنفس بیمار از 

نگاه کنید، گوش کنید و  «
.استفاده می شد» احساس کنید
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تجویز داروھا

:وازوپرسین 
وازوپرسینوازوپرسینبعد از شوك ناموفق بعد از شوك ناموفق ییتجویزتجویزییاولین دارواولین دارو

باشدباشدییممنفریننفرینییاپاپو یا و یا 

 ییواحدواحد٤٠٤٠تك دوز تك دوز وازوپرسین بھ صورت وازوپرسین بھ صورت ) )IV/IOIV/IO((
می گرددمی گرددتوصیھ توصیھ نفریننفرینییدوم اپدوم اپیایادوز اول دوز اول ییبھ جابھ جا
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تجویز داروھا

::اپي نفرین اپي نفرین 
نفرین نفرین ی ی اپاپههدوز توصیھ شددوز توصیھ شدmgmgییداخل وریدداخل ورید١١

باشدباشدی ی ممدقیقھدقیقھ٥٥تا تا ٣٣ھر ھر 
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تجویز داروھا
::آمیودارون آمیودارون 

براي براي ییضد آریتمضد آریتمییاولین دارواولین داروVFVFووVTVT مقاوم و مقاوم و
، شوك و ، شوك و ییریوریوی ی است كھ بھ احیاء قلباست كھ بھ احیاء قلبعود كنندهعود كننده

انداندپاسخ مناسب ندادهپاسخ مناسب ندادهوپرسورھا وپرسورھا ززواوا

دوز اولیھدوز اولیھmgmgچند ثانیھ تجویز چند ثانیھ تجویز ییوریدي طوریدي ط٣٠٠٣٠٠
mgmg١٥٠١٥٠دوز دوم با مقداردوز دوم با مقدارو در صورت لزوم و در صورت لزوم 
سریع تجویز شودسریع تجویز شود
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تجویز داروھا

:لیدوكائین 
 تجویز لیدوكائین براي تجویز لیدوكائین برايVFVF و وVTVT مقاوم و عود كننده فقط مقاوم و عود كننده فقط

صورت صورت در دسترس نباشددر دسترس نباشدرونرونداداكھ آمیوكھ آمیوباید در مواردي باید در مواردي 
گیردگیرد

 دوز تجویزی دوز تجویزیmg/kgmg/kg١١//۵۵--سپس سپس ١١mg/kgmg/kg٧//٠٠۵٧۵--٠٠//۵۵
mg/kgmg/kg٣٣یا یا سھ دوزسھ دوزحداکثر تا حداکثر تا 
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مھمترین تغییر دارویی

 از الگوریتم از الگوریتم حذف آتروپین حذف آتروپینPEAPEAووAsystolAsystol
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الگوریتم

 خالصھ خالصھ ییھستند كھ براھستند كھ برایینمایشنمایشییوسیلھ اوسیلھ االگوریتم ھا الگوریتم ھا
روندروندییبكار مبكار مكردن اطالعاتكردن اطالعات

ییبرابراییكاركنان باید بھ الگوریتم ھا بھ عنوان وسیلھ اكاركنان باید بھ الگوریتم ھا بھ عنوان وسیلھ ا
نگاه كنندنگاه كنندكمك بھ حافظھكمك بھ حافظھخالصھ كردن اطالعات و خالصھ كردن اطالعات و 
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الگوریتم
 از بیماراناز بیمارانییبراي درمان طیف وسیعبراي درمان طیف وسیعشیشیروروالگوریتم الگوریتم

از آنھا از آنھا نھ كوكورانھنھ كوكورانھو و عاقالنھعاقالنھباید باید ھھكند ككند كی ی فراھم مفراھم م
استفاده كننداستفاده كنند

نیاز  نیاز  ییاز بیماران ممكن است بھ مراقبت ھایاز بیماران ممكن است بھ مراقبت ھایییبعضبعض
داشتھ باشند كھ در الگوریتم قید نشده استداشتھ باشند كھ در الگوریتم قید نشده است

 نیستندنیستندییجانشین درك بالینجانشین درك بالینالگوریتم ھا الگوریتم ھا




