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  قلب

یافراگم بصورت متمایل به چپ قرار )مدیاستن( و باالی د قلب یک عضو توخالی است که در داخل قفسه سینه در فضای بین دو ریه :آناتومی #

گرم است و طوری در قفسه سینه چرخیده که دیواره بطن راست در قسمت جلو و دیواره بطن چپ  300 گرفته است. وزن آن حدود

در قسمت پهلو و عقب است. حدود قلب در داخل قفسه سینه به طرف جلو، پایین و سمت چپ انحراف دارد، طوری که نوک آن به 

وزن قلب تحت تأثیر سن، جنس، وزن بدن، فعالیت جسمانی و  طرف پایین و روی دیافراگم بوده و قاعده آن در باالست. اندازه و

 بیماری قلبی است.

 قلب از سه الیه درست شده است::  های قلبالیه §

 باشد و از یک ردیف سلول اندوتلیال)پوششی( ساخته شده و ای نازک، صاف و صیقلی میالیه داخلی که الیه :اندوکارد (1

 های قلبی و درون رگها امتداد دارد.و تا روی دریچه پوشاندسطح داخلی عضله قلب را می

الیه میانی و بافت عضالنی مخصوص قلب است که از عضالت نامنظم مخطط با عملکرد غیرارادی تشکیل  میوکارد: (2

 شده است.

نیز خود  کارد، الیه خارجی که شامل دو الیه سروزی)داخلی( و فیبروزی)خارجی( است. الیه سروزییا اپی ( پریکارد:3

تشکیل شده است. ( .P Parietal)پریکارد جانبی( و .P Visceral)پریکارد احشاییهای بنام از دو الیه

ها کشیده شده است و قلب را در فضای پریکارد تا ابتدای عروق بزرگ، دیافراگم، استرنوم و ستون مهره

شود که میلی لیتر مایع پوشیده می 20تا  10دارد. فضای بین دوالیه احشایی و جانبی با حدود مدیاستن نگه می

 شود.کند و موجب کاهش اصطکاک حین انقباض و انبساط میسطح قلب را نرم می

 دهند:باشد که دستگاه پمپاژ سمت راست و چپ را تشکیل می: قلب دارای چهار حفره می قلب حفرات §

ӿ دریافت خون بدون اکسیژن وریدهای اجوف فوقانی و تحتانی و سینوس کرونری ←دهلیز راست:  قلب راست 

 ها از طریق شریان ریوی)گردش ریوی(ارسال خون وریدی برای اکسیژن گیری به ریه ←بطن راست 

ӿ  دار شده در گردش ریوی از طریق وریدهای ریوی دریافت خون اکسیژن ←چپدهلیز :  چپقلب 

 یژن دار در تمام بدن از طریق شریان آئورت)گردش سیستمیک(توزیع خون اکس ←بطن چپ 

های بطنی بدلیل کند. درحالیکه دیوارهکمی تولید می دهلیزها دارای دیواره نازکتری هستند، زیرا خون بازگشتی به آنها فشار

 کند، ضخیمتر هستند.اینکه در هنگام انقباض)سیستول( فشار زیادی را تولید می

برابر(، زیرا بطن چپ در برابر فشار باالی سیستمیک، خون خود  5/2)از دیواره بطن چپ نازکتر است دیواره بطن راست

 کند. کند ولی بطن راست در برابر فشار کم مقاومت ریوی خون خود را خارج میرا تخلیه می

ر پنجمین فضای ( است که بطور طبیعی روی خط میدکالویکوالر چپ دPMIبطن چپ مسئول حداکثر ضربان نوک قلب )

 ای قابل لمس است.بین دنده

 و عروق جلسه اول : آناتومی و فیزیولوژی قلب  
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 : قلب دارای دو نوع دریچه است: قلب هایدریچه §

1)Atrio Ventricular  :تریکوسپید)سه لتی(: قلب راست ←کننددهلیزها را از بطنها جدا می 

 میترال)دو لتی(: قلب چپ ←

2)Semilunar کنند            الف( ریوی        ب( آئورتی)نیمه هاللی(: بطنها را از شریانها جدا می 

اند و در پاسخ به حرکت خون و کنند و از الیه نازک بافت لیفی تشکیل شدهها تنها در یک جهت حرکت میاین دریچه

رود و شود، فشار بطنی باال میمنقبض میشوند. بطور طبیعی وقتی بطن تغییرات فشار خون در حفرات، باز و بسته می

شود. عالوه براین، ساختمان غضالت پاپیلری و طنابهای وتری، این دریچه را بسته میبطنی  - های دهلیزیلتهای دریچه

 دارد.بسته نگه می

 بزرگ سیاهرگ زبرین (3( سرخرگ ششی)پولموناری(                   2( سرخرگ آئورت                1:   قلب عروق اصلی §

 ( سیاهرگهای ششی6( سینوس کرونری                                5( بزرگ سیاهرگ زیرین         4

له های آن عروق تغذیه کننده قلب هستند. این شریانها از آئورت بالفاص: شریانهای اکلیلی یا کرونری و شاخهشریانهای اکلیلی قلب ☼

 70-80گیرند. عضله قلب با نیازهای متابولیکی وسیعی که دارد تقریباً سرچشمه می باالی لتهای دریچه آئورت

در سایر اعضا(. بر خالف سایر شرائین، شریانهای کرونری  25کند)%درصد اکسیژن دریافتی را مصرف می

ریان شود دوره دیاستول کوتاه شده و جشوند. افزایش سرعت ضربان قلب باعث میدر هنگام دیاستول پر می

 خون میوکارد کاهش یابد.

است.  AV افراد( و گره  55)در %SA دار خونرسانی به دیواره راست قلب، عضله پاپیلری خلفی، گره : عهده کرونر راست (1

 سازد.رود و نهایتاً شریان نزولی خلفی را میاین شریان به سمت پایین و دیواره تحتانی قلب پیش می

 خونرسانی به بطن چپ، قسمتهایی از بطن راست، سپتوم، عضالت پاپیلری قدامی : قدامیشاخه نزولی  ←کرونر چپ( 2

 : خونرسانی به دهلیز چپ، طرف و خلف بطن چپ شاخه چرخشی )سیرکمفلکس( ←

در مجاورت شریانهای کرونری، وریدهای کرونری قرار دارند که خون وریدی قلب را به داخل سینوس کرونری در دیواره خلفی 

شوند)آناستاموز( و ریزند. هنگامیکه دو یا چند شریان یک منطقه قلب را خونرسانی کردند، به یکدیگر مرتبط میز راست میدهلی

گویند. این ( میCollateral های شریانی کوچک را جریان خون جانبی)دهند، این شبکهیک شبکه ارتباطی خونی را تشکیل می

شوند. بعلت پیدایش بزرگ میشریانهای کرونر، در ظرف چند ثانیه تا حداکثر قطرشان  عروق در صورت ایجاد انسداد در یکی از

یابد. با افزایش سن و پیشرفت ضایعات آترواسکلروز، این مجاری جانبی است که بیمار بعد از انواع مختلف انسداد کرونر بهبود می

 ساله( نسبت به جوانان با مرگ و میر کمتری همراه است. 60-70در سالمندان) MIشوند، به این دلیل، این عروق جانبی گشاد می

 عضله قلب چند ویژگی مهم دارد: قلب: فیزیولوژی #

 انقباض سلولهای قلب بدنبال تحریک ←( Contractivityالف( قابلیت انقباض )

 انتقال ایمپالس در طول غشاهای سلولی ←( Conductivityب( قابلیت هدایت )

 توانایی سلولهای قلب در ایجاد ایمپالس در پاسخ به یک تحریک ←( Excitabilityج( تحریک پذیری )

 ایجاد ایمپالسهای منظمو خودبخود )ریتمیک بودن( ←( Automaticityد( خودکاری )

ای تخصص یافته در جلو و پایین محل ورود ورید اجوف فوقانی در دیواره دهلیز راست، سلولهای : SAالف( گره :   سیستم هدایتی §

ضربه تحریکی  60-100کنند و در هر دقیقه هستند که به عنوان گره ضربانساز مسلط قلب عمل می

های بین های مخصوص که راههای این گره از طریق راهفرستند. تکانهبه قلب در حال استراحت می
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دهلیز قرار دارند  خلفی: ترول( بوده و در ضخامت عضله –میانی: ونکباخ  –گرهی )قدامی: باخمن 

 گردد.هدایت می AV به سوی گره 

سپتوم بین دهلیزها، در جلوی سینوس کرونر و باالی قاعده لت دریچه سه لتی قرار دارد.  سمت راست : AVب( گره 

آن شبیه لوبیا بوده و قسمت مقعر آن در طرف دهلیز راست است. سرعت هدایت در دهلیزها شکل 

mm/s 1000  بوده و هنگام رسیدن به گره AV  بهmm/s 200 یابد. این کاهش به دهلیزها کاهش می

ضربه در  40-60توانایی تولید  AVدهد. گره فرصت کافی جهت انقباض و تخلیه خون به بطنها را می

 دقیقه را دارد. این گره تعیین کننده تعداد ضربان قلب است.

های هیس شروع شده و وارد دیواره بین بطنها ای بنام دستههای تخصص یافتهرشته AVاز گره  : Hisج( دسته 

خود به دو  LBBشود. شاخه ( تقسیم میLBBو  RBBهای راست و چپ)شود و سپس به شاخهمی

ها به نقاط انتهایی شبکه هدایتی بنام شبکه شاخه قدامی* و خلفی تقسیم میگردد. امواج از شاخه

 است. mm/s 1000رسد. سرعت هدایت در شاخه هیس ای مهام میپورکنژ یا تاره

ها واقع شده و جریان الکتریکی را بطور مستقیم به میوکارد رسانده و ها زیر اندوکارد بطناین رشته : الیاف پورکنژ (د

 ( در دستجات پورکنژ است.mm/s 4000بطنها را تحریک میکند. بیشترین سرعت هدایت)

تانسیل عمل در واقع به تغییرات پتانسیل الکتریکی بدنبال تحریک سلولی اطالق میشودو فعالیت الکتریکی قلب، نتیجه :  پ پتانسیل عمل §

( از خالل غشاء سلولی است. سلولهای قلب در هنگام استراحت پوالریزه هستند یعنی بین Ca+, K+Na ,2+حرکت یونها)

. با شروع موج تحریکی، نفوذپذیری غشاء وجود دارداختالف ولتاژ  داخل سلول)با بار منفی( و خارج سلول)با بار مثبت(

داخل(، دپوالریزاسیون)فعالیت  ←شود. با جابجایی یون سدیم)خارج کند و سدیم به سرعت وارد سلول میسلولی تغییر می

کند و بدنبال دپوالریزاسیون، انقباض عضالنی شود و داخل سلول بار الکتریکی مثبت پیدا میالکتریکی سلول( شروع می

دهد. تعامل بین تغییرات ولتاژ غشاء و انقباض عضله، فعالیت الکترومکانیکی قلب نام دارد. با بازگشت سلول به روی می

گردد که به شل شدن عضله قلبی دهد که سلول به حالت استراحت باز میپوالریزاسیون روی میحالت عادی، ر

شود. پتانسیل عمل در عضله قلب انجامد. تکرار چرخه دپوالریزاسیون و رپوالریزاسیون، پتانسیل عمل قلب گفته میمی

 است.  طوالنی و دارای کفه است. مدت کفه در عضله دهلیزی کوتاهتر از عضله بطنی

 شود:  الف( کانال ولتاژی سدیمی سریععمل در عضله قلبی توسط سه نوع کانال حاصل میپتانسیل 

 سدیمی آهسته –ب( کانال ولتاژی کلسیمی 

 ج( کانال ولتاژی پتاسیمی

 باشد:مرحله می 5پتانسیل عمل در قلب دارای 

ӿ  با ورود  0مرحله :+Na  سدیمی سریعبداخل سلول از طریق باز شدن کانالهای 

 شود.که باعث دپوالریزاسیون سریع سلولهای قلب می

ӿ  رپوالریزاسیون زودرس و نسبی در اثر باز شدن کانالهای پتاسیمی 1مرحله : 

 دهد. در این مرحله کانالهای ولتاژیو خروج پتاسیم از سلول رخ می

 شود.سریع سدیمی بسته می

ӿ  مرحله کفه یا  2مرحله :Plateau  دهد. ورود یون سدیمی آهسته، رخ می –در اثر باز شدن کانالهای ولتاژی کلسیمی
+2Ca اندازد. در واقع با باز شدن این کانالها و ورود یون به داخل سلول، رپوالریزاسیون را به تعویق می

یابد زیرا کلسیم به سطح کلسیم بداخل سلول، خروج پتاسیم که در مرحله یک آغاز شده بود، کاهش می

رپوالریزاسیون جلوگیری  کند و از ادامه یافتن روندچسبد و آن را مسدود میداخلی کانالهای پتاسیمی می

 کند. می
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ӿ  شود و خروج سدیمی بسته و کانالهای پتاسیمی باز می –: در این مرحله کانالهای کلسیمی  3مرحله+K  از سلول، غشاء

 کند.را رپوالریزه می

ӿ  بازگشت غلظت یونی به حالت طبیعی که بطور عمده توسط پمپ  4مرحله :+K/+Na  2+، پمپCa  گر و مبادله
+Na/2+Ca دهد. استراحت عمومی)دیاستول( قلب در این فاز است.رخ می 

رپوالریزه : در شرایط طبیعی، سلولهای میوکارد قبل از ورود به مرحله جدید دپوالریزاسیون باید کامالً های تحریک ناپذیریدوره ☼

 شوند.شود، سلولها تحریک نمیشوند. طی این مرحله که دوره تحریک ناپذیری نامیده می

واکنش هستند. این عمل از انقباض زودرس  الف( تحریک ناپذیری مطلق: سلولها بطور کامل نسبت به هر تحریکی بدون

 پتانسیل عمل است. 3کند. این مرحله از فاز صفر تا اواسط فاز جلوگیری می

تر از حالت اگر تحریکی قویشود. در این دوره شروع می 3ب( تحریک ناپذیری نسبی: از زمان کوتاهی در انتهای فاز 

 طبیعی به سلول وارد شود، ممکن است سلول را بصورت زودرس دچار دپوالریزاسیون کند.

گویند. مرحله زمانی بین ابتدای یک سیستول تا :  به انقباض عضله قلب سیستول و به انبساط یا استراحت آن دیاستول می های قلبیدوره §

ثانیه  3/0 )کشدثانیه طول می 8/0گویند که ابتدای سیستول بعدی) یک ضربه کامل قلب( را یک دوره یا سیکل قلبی می

یابد و با وارد کردن فشار ها به سرعت افزایش میتول، فشار داخل بطندیاستول(. در شروع سیسثانیه  5/0سیستول و 

شود. افزایش سریع فشار بندد، در نتیجه جریان خون دهلیز به بطن متوقف میبطنی، آنها را می –های دهلیزی به دریچه

ار بطنها با شریانها برابر شود. وقتی فشکند و خون سریعاً از بطنها خارج میهای شریانی را باز میدر بطنها، دریچه

شود و این کاهش فشار باعث شود. در پایان سیستول فشار بطنها به سرعت کم میشد، جریان خون به تدریج کم می

در دیاستول وقتی بطنها شل شد،  شود.گردد. این وقایع باعث شروع دیاستول میهای شریانی میبسته شدن دریچه

ریزد. در پایان دیاستول، شوند و خون بازگشتی وریدی از دهلیزها به بطنها میبطنی باز می –های دهلیزی دریچه

شود)سیستول دهلیزی( و باقی خون را به عضله دهلیزی در پاسخ به موج تحریکی رسیده از گره سینوسی، منقبض می

 ریزد.داخل بطنها می

 !!! توجه !!!

 بطنی –های دهلیزی ریع/ در نتیجه باز شدن ناگهانی دریچهابتدای دیاستول: س ⅓ ←مرحله است:  3پر شدن بطنها در 

 میانی دیاستول: کند و کم/ خونی که مستقیم از وریدها به دهلیزها جریان دارد ⅓ ←

 خون/ در نتیجه انقباض دهلیزها )معروف به لگد دهلیزی( 20انتهای دیاستول: % ⅓ ←

  HR ˣCO= SV         لیتر(  5شود)حدوداً : مقدار خونی که در هر دقیقه از قلب خارج می Cardiac output:  برون ده قلبی §

حجم پایان  –شود)حجم پایان دیاستول : مقدار خونی که در هر بار انقباض بطن به بیرون رانده می Stroke volume:  ایحجم ضربه §

 ای به عوامل زیر بستگی دارد:. حجم ضربهسیستول(

 رت انقباضی قلبالف( قد

 ( : میزان کشش فیبرهای عضالنی قلب در هر بار انقباضPreload ب( پیش بار)

 ( : مقدار مقاومت سر راه بطنها هنگام خروج خونAfter loadج( پس بار )

 بازگشت وریدی ←. مهمترین فاکتوری که روی پیش بار اثر دارد 1         !!! نکته!!! 

 مقاومت عروق محیطی ←. مهمترین فاکتوری که روی پس بار اثر دارد 2

 حجم پایان دیاستول که در هر ضربان قلب، تخلیه میشود: درصدی از  Ejection fraction : ایکسر تخلیه §
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غالباً بصورت شاخص قلبی  : مقدار برون ده قلبی به جثه فرد بستگی دارد. بهمین دلیل برون ده قلبی Cardiac index:  ایندکس قلبی § 

آید. ایندکس قلبی ( بدست می2m( بر سطح بدن)lit/minشود که از تقسیم برون ده قلبی )بیان می

 بهترین شاخص برای تعیین قدرت انقباضی قلب و خونرسانی بافتی است. 

CI= 
𝐶𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝐶𝑂)

𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝐵𝑆𝐴)
            Normal range: 2.5 – 4.5 lit/min/m2 

 عروق
و ها سیستم عروقی شبکه گسترده ای از عروق است که خون از طریق آن در بدن گردش میکند. عملکرد اصلی این سیستم، عرضه مواد مغذی به بافت

جریان خون در سطح هر بافت را امکان پذیر میکند، بطوریکه برداشت موائد زاید متابولیک از آنها می باشد. آرایش آناتومیکی رگهای خونی، تنظیم 

 تواند متناسب با نیازهای متابولیک آن بافت باشد.عرضه خون به هر بافت می

Ω تقسیم بندی آناتومیک عروق خونی بر اساس حداکثر سه الیه بافت شناسی است: های عروقیالیه : 

شامل سلولهای اندوتلیال است که خون را از فضای خارج عروقی جدا میکند. استحکام و فشردگی ترین الیه بوده و داخلی ←الف( الیه اینتیما

های مختلف، متفاوت است. برای مثال، اتصاالت محکم و و خیلی فشرده مویرگهای بین سلولهای اندوتلیال در بافت اتصاالت

میکند و وجود سلولهای اندوتلیال منفذدار و اتصاالت مغزی، امکان انتقال برخی مواد و داروها را به سلولهای مغزی محدود 

سازد. اندوتلیوم، پروتئینهای ها را فراهم مینسبتاً شل در کبد و طحال امکان انتقال بین خون و فضاهای بافتی در این ارگان

میکند. اندوتلیوم همچنین ها تسهیل سطحی و یا مولکولهای چسبندهای دارد که انتقال گلبولهای سفید را در جریان خون به بافت

امکان میدهد که اتساع عروقی ایجاد کنند. آسیب به اندوتلیوم  مواد متسع کننده عروقی تولید میکند که به سلولهای اندوتلیال

 ممکن است اجازه ورود خون به الیه میانی رگ را داده و ایجاد آنوریسم نماید.

همبند ارتجاعی و سلولهای عضله صاف است. انقباض عضله صاف، قطر رگ را تنظیم  الیه میانی رگ بوده و شامل بافت ←ب( الیه مدیا 

و سبب تغییر در جریان و فشار خون میشود. عضله صاف بطور طبیعی بوسیله فعالیت عصب سمپاتیک منقبض میشود و  کرده

گردش و در عروق کوچکتر تحت عنوان تون سمپاتیک شناخته میشود. انقباض عضله صاف همچنین از طریق هورمونهای در 

 بوسیله عوامل متابولیک بافتی تنظیم میشود.

ترین الیه است و شامل یک الیه نسبتاً نازک از بافت همبندی است که به عروق خونی شکل میدهد. این الیه خارجی ← ج( الیه آدوانتیس

غذایی را برای سلولهای عروق خونی (، شریانهای کوچک و وریدهایی که مواد Vasa vasorumهمچنینی وازاوازوروم )

 فراهم میکنند را در خود جای داده است.

Ω عروقی اجزاء سیستم  : 

)آرتری( به دلیل وجود مقدار زیادی عضله )الیه میانی( ساختمانی با جدار ضخیم دارند و دیواره آنها ها شریان ← هاالف( شریانها و شریانچه

ها حمل میکنند. دیواره شریانها دارای بافت % قطر شریانها را تشکیل میدهد و خون را از قلب به بافت25تقریباً 

ه شده و با ذخیره انرژی موجب جریان رو به جلوی کشیدارتجاعی وسیعی است که در زمان تخلیه خون از قلب 

خون در زمان دیاستول قلبی میگردد. با افزایش سن و آترواسکلروز، کارایی بافت ارتجاعی کاهش یافته و باعث 

بزرگترین شریان بوده  mm 25باال رفتن فشار خون سیستولیک در این افراد میشود. آئورت با قطری در حدود 

در مجاورت بافتها میرسد. شریانها در  mm 4ی میباشد که به شریانهای کوچکتر به قطر حدود و دارای انشعابات

یابد، این عروق را شریانچه )آرتریول( کاهش می µm 10-5داخل بافتها باز هم تقسیم شده و قطر آنها به 

یباشند و بهمین دلیل قادرند اند و دارای قابلیت تغییر قطر ممدتاً از عضله صاف تشکیل شدهمینامند. آرتریولها ع

 در مقابل جریان خون مقاومت کنند. از این رو به آنها عروق مقاومتی نیز گفته میشود.

الیه اینتیما، مدیا و آدوانتیس میباشد، با این تفاوت که بافت االستیک  3ها دارای هر دیواره شریانها و شریانچه

 کمتر است.ها مدیا در شریانهای کوچک و آرتریول
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دیواره مویرگها فقط از یک الیه سلولهای اندوتلیال و بدون عضله صاف و آدوانتیس تشکیل شده است. وجود این ساختمان با  ← هامویرگ( ب

بوده  µm 10-5قطر مویرگها  دیواره نازک، امکان تبادل سریع و مؤثر مواد غذایی و مواد زائد متابولیسم را فراهم میسازد.

و بدین معنی است که سلولهای قرمز خون برای عبور از مویرگها باید شکل خود را تغییر دهند. قطر مویرگها در پاسخ به 

تحریکات شیمیایی تغییر میکند. در برخی از بافتها یک کاف از عضله صاف، مویرگها را احاطه میکند که به آن اسفنگتر 

رگی آرتریولها قرار گرفته و همراه با خود آرتریول، مسئول کنترل جریان خون پیش مویرگی میگویند که در انتهای موی

مویرگ ها می باشد. توزیع مویرگ ها در کل بدن بر اساس نوع بافت متفاوت است. برای مثال بافت اسکلتی دارای نیازهای 

 ولیکی کمتر دارد.متابولیکی باال،، شبکه مویرگی بسیار متراکمتری نسبت به بافت های با نیازهای متاب

10-از به هم پیوستن مویرگ ها، عروق بزرگی با عنوان وریدچه )ونول( تشکیل می شوند که با قطری معادل  ←ج( وریدها و وریدچه ها

100 µm  .درناژ مویرگ ها را در یک الگوی جریان همگرا جمع آوری کرده و نهایتاً به وریدها می پیوندند

بنابرین سیستم وریدی از نظر ساختمانی، آنالوگ سیستم شریانی است و انواع آنالوگ عروق در سیستم های 

 تشکیل شده است با این حال  دیواره وریدها نیز از سه الیه شریانی و وریدی دارای قطر تقریبا یکسان هستند.

وریدها دیواره نازکتری دارند و بافت عضالنی آنها به میزان قابل توجهی کمتر از شریان ها می باشد. دیواره 

. ساختمان نازک و کمتر عضالنی دیواره % از قطر رگ را تشکیل می دهد10ورید به طور متوسط فقط 

ا نسبت به شریان ها فراهم می سازد. هر قدر قابلیت اتساع بیشتر، وریدها، امکان قابلیت اتساع پذیری زیادتری ر

مقدار خونی که می تواند در فشارهای پایین در وریدها تجمع یابد بیشتر است. به همین دلیل وریدها را عروق 

% از حجم کل خون بدن در وریدها می باشد. سیستم عصبی سمپاتیک با تحریک 75ظرفیتی می نامند. تقریباً 

الت صاف دیواره ورید قادر به انقباض آنها بوده و با کاهش دادن حجم وریدها، حجم سیستمیک خون در عض

گردش را باال می برد. انقباض عضالت اسکلتی اندام ها یک محل و پمپ اولیه را جهت فراهم سازی جریان خون 

می کنند، دارای دریچه های یک  وریدی به قلب ایجاد می کند. وریدهایی که خون را در جهت نیروی ثقل منتقل

 .طرفه هستند که مانع پس زدن خون در حین حرکت آن به سمت قلب می شود. دریچه ها از جنس اندوتلیوم هستند

شبکه پیچیده ای از عروق با دیواره نازک شبیه به مویرگ های خون می باشند. این شبکه به جمع آوری مایع لنفاوی از  ←د( عروق لنفاوی 

ساختمان اصلی هستند: مجرای  2ا به گردش خون وریدی حمل مینماید و دارای و ارگانها پرداخته و مایعات ربافتها 

سینه ای، مجرای لنفاوی راست. این مجاری لنفاوی در محل اتصال به وریدهای تحت ترقوه و ژوگوالر داخلی تخلیه 

ه سینه و قسمت فوقانی بازو را دریافت میکند. میشوند. مجرای لنفاوی راست عمدتاً لنف سمت راست سر، گردن، قفس

مجرای قفسه سینه، لنف بقیه بدن را منتقل میکند. عروق لنفاوی محیطی پس از اتصال به یکدیگر و تشکیل عروق 

بزرگتر لنفاوی قبل از ورود به سیستم وریدی، از گره های لنفاوی عبور میکنند که این گره ها نقش مهمی در تصفیه 

بیگانه از بدن ایفا میکنند. عروق لنفاوی به مولکولهای درشت نفوذپذیر بوده و فقط پروتئینهای میانبافتی که  نمودن مواد

به سیستم وریدی برمیگردند را عبور میدهند. با انقباض عضالنی، عروق لنفاوی از هم گسیخته شده و فضایی را بین 

انقباض و  -1لنف از طریق :  تئین ها و دیگر مواد را میدهند.آوردند که امکان ورود پروسلولهای اندوتلیال بوجود می

  فشار دیواره عروق لنفاوی، به جلو رانده میشود. -3فشار بافت  -2فشار عضله اسکلتی مجاور روی عروق 

 

 

 «خسته نباشید»

 س. غالمی
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کند تا بتواند نیازهای بیمار را تعیین نموده و برنامه ریزی مناسبی را برای بررسی سیستمیک قلبی برای پرستار اطالعات اساسی و مفیدی را فراهم می

 مداخالت پرستاری انجام دهد. 

  Objective. Dب( اطالعات عینی یا          Subjective. Dشود به دو صورت است: الف( اطالعات ذهنی یا اطالعاتی که از بیمار کسب می

 آید.بیمار حین گرفتن شرح حال بدست می هایگفته توسط : الف( اطالعات ذهنی

تواند بخاطر عللی مثل ایسکمی میوکارد*، پریکاردیت و ترین شکایت در بیماران قلبی است که میشایع Chest pain: .درد قفسه سینه 1

علت داشته باشد)ریوی، گوارشی، عضالنی و ...( که فقط  100تواند د قفسه سینه می. دردیسکسیون آئورت باشد

آنها میتواند بخاطر مشکالت قلبی عروقی باشد. بنابراین مشکالت قلبی شایعترین علت درد قفسه سینه نیستند.  %20-10

 تفاده کرد:اس PQRSTدر تشخیص افتراقی علل قلبی و غیرقلبی درد قفسه سینه میتوان از اختصار 

P ← Provocative & palliative factors عوامل تسکین دهنده یا تشدید کننده / درد قفسه سینه با علت قلبی با وزش باد و :

هوای سرد، استرس روحی، فعالیت جنسی، غذا خوردن، استراحت و فعالیت جسمی، نشستن و خم شدن به جلو، مصرف 

TNG  2وO .ارتباط دارد 

Q ← Quality of pain : / خنجر و احساس درد قلبی بصورت سنگینی، فشردگی سینه، له شدن و فرو رفتن کیفیت درد

 شود. استفاده می Chest painبجای  Chest discomfortشود بطوریکه در بعضی منابع از خفگی توصیف می

درد ناشی از التهاب محل اتصال  میشود.درد با منشاً پلور معموالً تیز و کوتاه بوده و با دم، حرکت و حالت طاقباز تشدید 

 تنفس و فشار تشدید میشود. ها به غضروف، مداوم و مبهم بوده و در بخش تحتانی قفسه سینه است و بادنده

R ← Radiation of painشود و ممکن است به اطراف : انتشار درد / درد قلبی در زیر جناغ یا سطح جلوی قلب ایجاد می

گاستر منتشر شود. انتشار به بازوو دست لی یک یا هر دو بازو و دستها، فک، شانه، پشت یا اپیقفسه سینه، سطح داخ

 بصورت کرختی، گزگز، مورمور یا درد توصیف میشود.

S ← Severity of pain دقیقه شود باید به  20: شدت درد / وقتی بیمار دچار درد حاد و شدید قفسه سینه به مدت بیشتر از

کنند، بطوریکه این درد درد را بصورت مبالغه آمیز بیان می MIدیسکسیون آئورت بود. بیماران مبتال به و  MI ،PEفکر 

 دانند.را شدیدترین درد طول زندگی خود می

T ← Timing of pain اگر درد قفسه سینه با مداخالت کشددقیقه طول نمی 15: دردهای ناشی از آنژین صدری بیشتر از .

 بود. MIدقیقه طول بکشد باید به فکر  20تسکین نیافته و بیشتر از  2Oزیرزبانی و  TNGمعمولی نظیر دادن 

فس سخت و سطحی و آگاهی ناخوشایند از تنفس خود است. تنگی نفس بعلت عدم کفایت پمپاژ قلبی)نارسایی تن Dyspnea : تنگی نفس.2

ریوی، اضطراب، افسردگی و  –میشود که باعث احتقان و ادم ریوی میگردد. گذشته از عوامل قلبی  بطن چپ( ایجاد

 بعضی از حاالت روان تنی نیز میتواند موجب دیس پنه شود.

میشود و ( بسیار شایع است. در مراحل اولیه نارسایی قلب معموالً دیس پنه فقط با فعالیت ایجاد Exertionalتنگی نفس فعالیتی: ) √

 یابد. باید مقدار فعالیتی که موجب بروز دیس پنه میشود پرسیده شود.در هنگام استراحت بهبود می

معموالً در وضعیت درازکش اتفاق افتاده و با قرار گرفتن در وضعیتهای نیمه نشسته،  (Orthopneaتنگی نفس وضعیتی: ) √

ت خطرناکتر سیستم قلبی عروقی نسبت به تنگی نفس یابد. معموالً نشانگر وضعینشسته و ایستاده بهبود می

فعالیتی است. در حالت درازکش بازگشت وریدی زیاد میشود که باعث افزایش حجم خون داخل قفسه سینه و 

 افزایش فشار مویرگهای ریوی و در نتیجه احتقان گذرای ریوی میشود.

 بررسی بیمار با اختالالت قلبی:  دومجلسه 
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د. بدنبال نارسایی شوبعنوان آسم قلبی نیز شناخته می (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea=PNDای شبانه: )تنگی نفس حمله √

افتد و همراه با، بیدار شدن بیمار، ساعت بعد از خوابیدن اتفاق می 2-5شدید بطن چپ رخ میدهد. معموالً 

تعریق و ویزینگ است. این حمالت در اثر بداخل کشیده شدن مایع ادمی است که در طول روز از گردش 

بود و هنگامیکه بیمار در وضعیت درازکش قرار میگیرد این مایع از بافت به گردش  خون فرد خارج شده

یابد. یک قلب نارسا قادر به پمپاژ خون با افزایش می خون بازمیگردد و در نتیجه حجم خون در قفسه سینه

دقیقه  20از  این حجم بداخل شریان آئورت نبوده و در نتیجه احتقان ریوی رخ میدهد. این نوع تنگی نفس بعد

 شود.یا بیشتر نشستن یا ایستادن برطرف می

 شود.آگاهی ناخوشایند از ضربان قلب خود که بصورت احساس کوبش یا لرزش در قفسه سینه توصیف می Palpitation : طپش قلب.3

 ایست قلبی/ آریتمی/ افزایش قدرت انقباض میوکارد ←علل قلبی  ◊

 افزایش دریافت چای و قهوه/ الکل و دخانیات /خوابی و استرسفعالیت/ عصبی/ غذای سنگین/ بی ←علل غیرقلبی  ◊

شود که همراه با از دست دادن هوشیاری است. شایعترین علت ضعف عمومی یا عدم توانایی در ایستادن تعریف می Syncope : سنکوپ.4

سنکوپ خونرسانی مختل به مغز است. اغلب مترادف واژه غش کردن یا از هوش رفتن بکار میرود اما بین 

گیرد اما شرایط سنکوپ می آنها تفاوت وجود دارد. هر دو در نتیجه کاهش موقت جریان خون مغز صورت

ای هوشیاری صورت میگیرد اما حادتر است، بطوریکه در غش فقط احساس ضعف و از دست دادن لحظه

در سنکوپ بیمار اصالً متوجه نمیشود که بیهوش شده و مرحله از دست دادن هوشیاری خود را بیاد ندارد. 

یان خون مغز و بطور بالقوه سنکوپ هر وضعیتی که باعث کاهش برون ده قلبی شود باعث کاهش جر

ای ممکن است سنکوپ بروز کند. بعنوان شود. در بیماری قلبی، انواع آریتمی، بلوکها و اختالالت دریچهمی

 یک اصل هرگونه سنکوپ را با علت قلبی در نظر میگیریم تا عکسش ثابت شود.

 بررسی تجمع آب و نمک است حتی قبل از اینکه ایجاد ادم. وزن بدن یک شاخص بسیار حساس برای Weight gain :افزایش وزن.5

 ای)از جمله ادم( بوجود آید.میتواند بدون هرگونه اختالل قابل مالحظه kg 7ایجاد شود. افزایش وزن تا حدود 

 ( / بار زیاد مایع / انسداد تخلیه وریدیCHFنارسایی احتقانی قلب) ←علل   ◊

خستگی با فعالیت خفیف گرفتاری شایعی در بیماریهای قلبی  دارد و مختص بیماری قلبی نیست.علل مختلفی  Fatigue: خستگی مفرط.6

عدم توانایی قلب در پمپاژ حجم مناسبی از خون برای تأمین است. کاهش پیشرونده تحمل فعالیت، ناشی از 

 نیازهای متابولیکی مختلف بدن است.

 شود.آزمایش فیزیکی سیستم قلبی عروقی از طریق مشاهده، سمع، لمس و دق حاصل می شناخت فیزیکی عملکرد قلب که با :ت عینی( اطالعاب

 Inspection ← مشاهده.1

ӿ توجه به میزان آشفتگی و سطح هوشیاری، تناسب افکار، اضطراب و ظاهر چهره بیمار که منعکس کننده : وضعیت عمومی

 جریان خون مغزی است.

ӿ خاتمه در اندامهای انتهایی. جهت بررسی خونرسانی و تغذیه صورت میگیرد. رنگ شروع از سر و  :پوست، مو و ناخن

 پوست مورد بررسی قرار میگیرد:

افتد. بعلت نقصان اکسی هموگلوبین است که درنتیجه کم خونی یا کاهش پرفیوژن بافتی اتفاق می ←رنگ پریدگی  ◊

بهترین محل مشاهده اطراف ناخنها و لبها و مخاط دهان است. در افراد با پوست تیره کف دستها و 

 پاها بررسی میشود.

ز اکسیژن است. این وضعیت بطور طبیعی بیشتر اوقات بخاطر عدم اشباع مولکول هموگلوبین ا ←سیانوز محیطی  ◊

شود. در وضعیتی که هوا سرد است و انقباض عروق محیطی صورت گرفته است، دیده می

ده قلبی نیز باعث آن میگردد که عموماً با کاهش دمای پوست و نارسایی قلب و نتیجتاً کاهش برون
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ناخنها، پوست بینی، لبها،  همراه است. رنگ آبی در( Mottlingهای رنگی روی پوست)بروز لکه

 الله گوش و انتهاها

-مشاهده رنگ آبی زبان و مخاط دهان که گویای شرایط جدی در قلب است) ادم ریوی  ←سیانوز مرکزی  ◊

ناهنجاریهای مادرزادی قلبی( که باعث شنت راست به چپ شده است. این نوع سیانوز نشان دهنده 

 است.قلب از گردش ریوی، بدون اکسیژن گیری بوده این موضوع است که خون وریدی برگشتی به

( که نشانه شنت راست به چپ است باید مورد بررسی قرار گیرد. Clubbingناخنها از نظر چماقی شدن)

 وضعیت موها نیز از نظر خشکی و شکنندگی بررسی میشود.

ӿ :نقطه حداکثر ضربان قلب (Point of Maximal Impulse=PMIبه تعیین نوک قل )کمک میکند که تقریباً در فاصله  ب

ای پنجم روی خط میدکالویکوالر قرار دارد. است )سمت چپ(. در فضای بین دنده PMIسانتی متری  5/0

در نظر گرفته میشود. PMI  ، ای سوم در سمت چپ باشدتر از فضای بین دندهعموماً هر ضربانی که پایین

لمس شود. در آنوریسم بطن در دو نقطه دیده میشود و در ممکن است همیشه قابل مشاهده نبوده و فقط 

تر و در آسیت و بارداری باالتر لمس هیپرتروفی بطن چپ به سمت چپ متمایل میشود. در آمفیزم پایین

 میشود.

ӿ :اتساع ورید ژوگوالر (JVPعملکرد بطن راست را با مشاهدهضربان ورید ژوگوالر در گردن میتوان تخمین زد. این کار ) 

( انجام میشود که فشار دهلیز راست یا فشار پایان دیاستول بطن راست را CVPبا برآورد فشار ورید مرکزی)

منعکس میکند. اگر زیر سر بیمار را بلند کنند، اتساع وریدی محو میشود. اگر در موقع معاینه زیر سر بیمار 

 45-90شوند. چنانچه زیر سر بیمار را  درجه باال بیاورند، بطور طبیعی وریدها نباید ظاهر 30را بیش از 

درجه بلند کنند و اتساع وریدی ظاهر شود، نشان دهنده افزایش غیرطبیعی حجم خون در سیستم وریدی است 

درجه باال و به طرف مقابل چرخانده  30-45که مربوط به نارسایی قلب راست است. هنگامیکه سر بیمار 

ژوگوالر دیده میشود توجه و از زاویه لوئی بعنوان یک نقطه مرجع  ای که در آن نبضشد، با باالترین نقطه

سانتی متری باالی دهلیز راست است. بطور  4-5استفاده میشود. این نقطه حدود  JVPگیری برای اندازه

 2-3باالتر از زاویه لوئی است. اگر این نبض سانت  3-4ای که این نبض دیده میشود طبیعی باالترین نقطه

التر از حد طبیعی باشد نشانگر نارسایی بطن راست، نارسایی دریچه تریکوسپید، تامپوناد قلبی و یا سانت با

 افزایش حجم در گردش است.

ӿ :توجه به تعداد، ریتم، کیفیت و خصوصیت تنفس الزم است. تغییر در سرعت و خصوصیت تنفس نشانه نارسایی           تنفس

 باشد.قلب وادم و احتقان ریه می

ӿ :عبارت است از افزایش حجم مایع در فضاهای بینابینی. وجود یا عدم وجود ادم محیطی، خصوصاً در پاها،               ادم

زانوها، ساق پاها و ناحیه ساکرال بررسی میگردد. ادم معیار مهمی از عملکرد قلبی است. ادمی که با بلند 

 کردن عضو برطرف شود علت قلبی ندارد.

با بلند کردن عضو برطرف نشده و هنگامی مشخص میشود که اثر فشار آرام  Pitting edema  ←گذار ادم گوده  ◊

نظیر  ماند و نشانه افزایش حجم مایع یا یک وضعیت مرضیانگشت بر روی پوست باقی می

CHF .است 

 نمره دهی به ادم بدین صورت است که: 

 + = ادم در حد اثر لباس 1= عدم وجود ادم / نمره  0نمره 

 + = ادم گوده گذار 3+ = ادم قابل مشاهده در ساق و مچ پا / نمره 2نمره 

ӿ :پرشدگی مویرگی (Blanching جریان خون محیطی انگشتان را نشان میدهد. در حالت طبیعی نباید بیشتر از )ثانیه طول  2

 بکشد. 
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ӿ :آوریم. این عمل ثانیه روی کبد فشار می 30-60درجه خوابانیده، حدود  30-45بیمار را در زاویه  رفلکس هپاتوژوگوالر

باعث تخلیه خون بزرگ سیاهرگ زبرین به دهلیز راست میشود. اگر قلب راست نارسا باشد، خون به بزرگ 

 میگردد. JVPسیاهرگ زبرین پس زده شده و باعث افزایش 

ӿ فشار خون سیستمیک، فشار وارده به دیواره شریانها درهنگام سیستول و دیاستول است. فشار خون طبیعی     :خون فشار

است. افزایش فشار خون در بالغین به  mmHg90-60و در دیاستول  mmHg140-100بالغین در سیستول 

جم مایعات یا کاهش باشد. اگر به کاهش ح mmHg90/150حالتی اطالق میشود که فشار خون بیشتر از 

فشار خون بیمار باید در سه  .تونوسیته عروقی مشکوک باشیم، فشار خون ارتواستاتیک را چک میکنیم

 BP= CO ˣ PVR (Peripheral Vascular Resistance)وضعیت خوابیده، نشسته و ایستاده کنترل شود.         

 mmHg 15-10به میزان  SBPکاهش  ←هیپوتانسیون ارتواستاتیک 

 mmHg 10به میزان  DBPکاهش  ←

 ( همراه است.HR درصدی تعداد ضربان قلب) 10-20هیپوتانسیون ارتواستاتیک معموالً با افزایش 

ӿ ای، سرعت خروج نامند که منعکس کننده حجم ضربهتفاوت بین فشار سیستولی و دیاستولی را فشار نبض می      :فشار نبض

است و یک شاخص غیرتهاجمی برای چک برون ده قلبی به شمار میرود.  مقاومت عروقیخون از قلب و 

 یابد.و شوک کاردیوژنیک کاهش و در تب و گرفتن مکرر نبض افزایش می MI ،CHFدر 

ӿ فشار متوسط شریانی: (Mean Arterial Pressure یک پارامتر مهم بالینی برای بررسی پرفیوژن بافتی است. میزان )

جهت پرفیوژن کافی عروق کرونر، کلیه و مغز الزم  60باالی  MAPاست. حفظ  mmHg 90-70طبیعی آن 

𝑀𝐴𝑃است.                                                                                      =
𝑆𝐵𝑃 + 2𝐷𝐵𝑃

3
       

 Palpation ← لمس .2

از نظر وجود یا عدم وجود، تعداد، ریتم، دامنه، کیفیت و کمیت، به صورت دو نبضهای محیطی برای ارزیابی جریان خون شریانی 

 -9ال    پوپلیته -8فمورال    -7رادیال    -6اولنار    -5کوبیتال    -4تمپورال    -3کاروتید    -2اپیکال    -1طرفه بررسی میشود. 

 صورت است که:دورسال پدیس. نمره دهی به کیفیت نبض به این  -10    تیبیال خلفی

 + : کمبود نبض ولی عدم محو2ضعیف و محو شدن نبض با فشار / نمره + : 1غیرقابل لمس / نمره :  0نمره 

 + : نبض قوی و کوبنده4+ : نبض پر با لمس آسان / نمره 3نمره 

 rcussionPe ← دق .3

نشسته، ماتیته قلب بهتر احساس میشود. دق را  برای تعیین کناره خارجی قلب و بزرگ شدگی قلب بکار میرود. در حالت ایستاده و

ای پنجم و ششم از خارج به داخل دق میکنیم. اگر از ای چهارم شروع کرده به پایین میرویم. در فضای بین دندهاز فضای بین دنده

جناغ به سمت خط میدکالویکوالر تجاوز نمود، نشانگر هیپرتروفی بطن چپ است. تعیین کناره راست مشکل است ولی اگر از 

 راست دق شد، نشانگر هیپرتروفی بطن راست است. )استفاده از دق در معاینه قلب محدود شده است(

 Auscultation ← سمع .4

ها بدست از دریچهبا سمع جلوی قلب اطالعات باارزشی درباره سرعت ضربان قلب، ریتم قلبی، پرشدگی بطن و عبور خون 

 صورت میگیرد:کانون  4آید. سمع قلب در می

 ای چهارم، کناره چپ جناغ       فضای بین دنده ←کانون تریکوسپید  (PMI                                             2در  ←کانون میترال  (1

 چپ جناغ ای دوم، کنارهفضای بین دنده ←( کانون پولمونار 4    ای دوم، کناره راست جناغ  فضای بین دنده ←( کانون آئورت 3 
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 صداهای طبیعی قلب: ◊

√ S1 :های دهلیزی بطنی بوده و در کانون میترال با دیافراگم گوشی شنیده میشود. یچهرصدای اول قلب که مربوط به بسته شدن د

 سیستول بطنی است.شروع این صدا در زمان 

√ S2 :قاعده قلب)کانون آئورت( با دیافراگم گوشی شنیده های شریانی بوده و در دوم قلب که مربوط به بسته شدن دریچه صدای

    میشود. این صدا در زمان شروع دیاستول بطنی است.

√ S3:  گالوپ دیاستولیک بطنی است که در زمان دیاستول و همزمان با ریخته شدن خون دهلیزی روی خون باقی مانده در بطنها

سال  30ها، افراد زیر باشد. در خانمها، بچه بطنها در مرحله دیاستولوجود مانع در پر شدن میتواند نشانگر شنیده میشود و 

 باشد.و ورزشکاران بطور فیزیولوژیک شنیده میشود. محل سمع آن در کانون میترال و با بل گوشی می

√ S4: ی سمع سیستولیک است که قبل از صدای اول و در قاعده قلب و با بل گوش گالوپ دیاستولیک دهلیزی یا گالوپ پره

سال یک  50در افراد باالی میگردد. این صدا مربوط به انقباض دهلیز در پایان دیاستول و قبل از شروه سیستول است. 

 یافته طبیعی است.

 بهتر شنیده میشوند. خوابیده به پهلوی چپدر پوزیشن  S4و  S3 صداهای        !!! نکته!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 «خسته نباشید»

 س. غالمی
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ها باید آزمونها و روشهای تشخیصی برای تأیید اطالعات بدست آمده از شرح حال بیمار و معاینه فیزیکی مورد استفاده قرار میگیرد. در تمام آزمون

 توضیحات کافی به بیمار ارائه گردد.

O 1 : آزمونهای آزمایشگاهی) , ESRHct) ,(HbCBC                2(لیپیدهای خون )HDL, LDL, TG, Chol) 

 (Na, K, Ca ( الکترولیتها)PT, PTT            )4( تستهای انعقاده)3

5 )FBS                                    6 )BUN, Cr, U/A 

 اسلکتی: مربوط به عضالت MM ←  )کراتین فسفوکیناز(CPKالف(  ←( آنزیمها ومارکرهای قلبی7

← BBمربوط به مغز : 

← MBمربوط به عضله قلب : 

در خون دیده شده و بعد MI ساعت پس از  3-6معموالً  CK-MBآنزیم 

 روز به سطح اولیه برمیگردد. 3از 

باال رفته و MI ساعت بعد از  1-3ب( میوگلوبین: یک نوع پروتئین خون است.  ←

 ساعت نرمال میشود.  12بعد از 

 I دارد که نوع  Cو  T, I: یک شاخص مهم قلبی است. سه ایزومر Troponinپ(  ←

 آن در قلب ارزش دارد. تروپونین مهمترین شاخص در تشخیص 

MI  هفته در خون باال میماند. 1-3تأخیری است زیرا تا 

 است. CPK-MB باال میرود  MI . اولین آنزیمی که در 1!!! نکته !!!  

 زیمی و طول مدت باقی ماندن آن در این میزان باال باشد نشانگر تخریب جدی میوکارد است.. هرچه میزان حداکثر فعالیت آن2

O رادیوگرافی قفسه سینه : (Ray-Chest Xجهت بررسی اندازه، وضعیت و محیط قلب / ریه ) ها از نظر وجود احتقان / وضعیت عروق اصلی

 و کاتتر شریان ریوی بکار میرود. Pace makerو محل کاتتر 

O مانند  : فلوروسکوپیRay-CX  است منتها در این روش قلب از نماهای مختلف در هنگام کار و فعالیت مشاهده میشود. بیمار پشت دستگاه

ایستاده و فعالیت قلب روی دستگاه دیده میشود. در واقع حرکات قلب روی یک صفحه  X-Rayفلوروسکوپی و جلوی لوله 

 اهده میشود و ضربانات قلب و عروق و اشکال غیرطبیعی قلب را نشان میدهد. روشن با استفاده از پرتو ایکس مش

 موارد کاربرد فلوروسکوپی:  

 تشخیص آنوریسم √محل کلسیفیکاسیون قلب حین سیکل قلبی            √های مصنوعی          بررسی دریچه √ 

 ریزاسیون قلبیهدایت کاتترها در طی کاتت √            Pace makerهدایت کاتتر  √

 بعلت خطرات ناشی از مواجهه طوالنی با اشعه، در حال حاظر چندان کاربرد ندارد      !!! نکته !!!  

O فون است که روی قفسه سینه بیمار گذاشته میشود. این دستگاه باعث تشدید و ثبت فنوکاردیوگراف دستگاهی دارای میکرو : فنوکاردیوگرافی

ردی که صداهای قلب نامشخص است و یا سوفلهای ضعیفی داریم و نمیتوانیم آنها را بشنویم، صداهای قلب میشود. در موا

 این دستگاه صداها را تقویت و روی کاغذ ثبت میکند.

O الکتروکاردیوگرافی : ECG  عبارت است از ثبت امواج حاصل از فعالیت الکتریکی قلب. یکECG  لید است: 12استاندارد دارای 

 روشهای تشخیصی در بیماریهای قلبی:  سومجلسه 
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 مثبت( LLمنفی،  LA) ІІІ –مثبت(  LLمنفی،  RA) ІІ –مثبت(  LAمنفی،  RA) Іلید دو قطبی اندامها:  3 √

 مثبتaVF (LL ) –مثبتaVL (LA  ) –مثبتaVR(RA  ) لید تک قطبی اندامها:  3 √

 ای چهارم سمت راست استرنوم()فضای بین دنده 1Vلید تک جلوی قلبی:   6 √

2V ای چهارم سمت چپ استرنوم()فضای بین دنده 

3V  وسط خط متصل شده از لید(2V  4بهV) 

4V ای پنجم سمت چپ استرنوم روی خط میدکالویکوالر()فضای بین دنده 

5V فضای بین دنده( ای پنجم سمت چپ استرنوم روی خطAnterior Axillary) 

6V مید آگزیالری(ای پنجم سمت چپ استرنوم روی خط )فضای بین دنده 

 : نشانگر دپوالریزاسیون دهلیزها بوده و کمی قبل از انقباض دهلیزها ظاهر میشود Pموج  #:  ECGاجزای یک ضربه در  ◊

 : نشانگر دپوالریزاسیون بطنها بوده و کمی قبل از انقباض بطنها ظاهر میشود QRSموج  #

 : نشانگر رپوالریزاسیون بطنها بوده و کمی بعد از انقباض بطنها ظاهر میشود Tموج  #

O مطالعات الکتروفیزیولوژی : EPS  یک روش تهاجمی جهت ثبت فعالیت الکتریکی داخل قلبی است. در این روش کاتتر دارای الکترود را

ت نزدیکی کاتتر به سیستم هدایتی در داخل قلب برای ثبت فعالیت الکتریکی قلب قرار میدهند. این روش بعل

فراهم میکند. این روش شبیه  ECGقلب، اطالعات بیشتری در مورد فعالیت الکتریکی قلب نسبت به 

 کاتتریزاسیون قلبی است. موارد کاربرد آن شامل مشخص کردن:

 های هدایتی فرعی  اهر √            ( Ablationبرداشتن کانون ایجاد آریتمی) √         ها  مکانیزم آریتمی √

 ارزیابی اثرات داروهای ضد آریتمی √های بطنی و فوق بطنی                             افتراق بین آریتمی √

 ها کانون آریتمی √                 Pace makerتعیین نیاز به  √  ها           ارزیابی اختالل عملکرد گره √

O )2یک روش غیر تهاجمی جهت بررسی وضعیت قلب در زمان نیاز به  : تست ورزش)استرسO باشد. بیماران بر اساس پروتکل بروس می

با افزایش فعالیت بدنی بوسیله تردمیل مورد ارزیابی قرار میگیرند. طبق پروتکل بروس سرعت و شیب تردمیل هر 

، در طول HRو  BP ه ورزش بر اساس بیماران جهت بررسی پاسخ فیزیولوژیک مناسب بدقیقه زیاد میشود.  3

زمان راه رفتن و استراحت تحت مانیتورینگ قلبی قرار میگیرند. در طول زمان تست ورزش از بیماران در مورد 

 عالیم درد قلبی باید سؤال شود. نوار قلب نیز از نظر تغییرات ایسکمی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 است، بطوریکه هدف این است که بیمار به حداکثر سرعت ضربان قلب ممکن برسد. مهم HR. در تست ورزش 1!!! نکته !!!  

 . اگر درحین تست، بیمار دچار درد قفسه سینه، دیس پنه، هیپوتانسیون، آریتمی، خستگی و تعریق شود، باید تست را متوقف نمود.2

 BPبررسی علل افزایش یا کاهش غیرطبیعی  √                              موارد استفاده از تست ورزش: ☼

 بررسی ایسکمیک بودن یا نبودن مشکل قلبی √              درد قفسه سینه با علت نا مشخص      √

 بررسی تأثیر داروهای ضد آنژین صدری و آریتمی √                    ST depressionبررسی میزان  √

 MIبررسی فعالیت عروق دیگر کرونر بدنبال  √             های حین فعالیت        بررسی آریتمی √

 CABGو  MIتعیین ظرفیت کاری و تحمل فعالیت برای تدوین برنامه نوتوانی و شروع فعالیت بیمار بعد از  √
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 (NPOساعت قبل) 4ناشتا بودن از  ˣاقدامات قبل از تست ورزش:                              ☼

ˣ نیتراتها، دیژها،  قطع داروهایی نظیرβ ،بلوکرهاCa               بلوکرهاˣ قطع مصرف سیگار 

O اگر بیمار توانایی انجام تست ورزش رانداشته باشد،  : تست استرس دارویی)Pharmacologic Stress Test(PST  مورد استفاده قرار

بصورت وریدی  آدنوزینو  پیریدامولدیمیگیرد. اگرچه تست ورزش مطلوبتر است. دو داروی وازودیالتور 

 تزریق میشود و جهت تقلید اثرات ورزش توسط به حداکثر رساندن گشادی شریانهای کرونر استفاده میشود.

 ساعت قبل از تست استرس دارویی باید قطع شود. 4توئین از ها نظیر فنی. مصرف متیل گزانتین1    !!! نکته !!! 

 باشد. NPOساعت قبل  6. بیمار از 2

O یک روش غیر تهاجمی است که از امواج اولتراسوند استفاده میشود. این امواج پس از عبور از ساختمان قلب، شکل،  : اکوکاردیوگرافی

را نشان میدهد. تصاویر روی اسیلوسکوپ) مانیتور اکو( نشان داده میشود. به دو نوع اندازه، حرکت و ساختمانهای قلب 

 ( تقسیم میشود.Sector. M)( و دو بعدی Motiom. Mتک بعدی )

 ای مادرزادیاختالالت دریچه √هیپرتروفی قلب                          √موارد کاربرد:                             

 بیماریهای ایسکمیک قلب √پریکاردیت ترشحی                      √تومورهای قلبی                          √

O  ( در ورید تزریق شده و توسط 201و تالیوم  99)سنتی گرافی میوکارد( مواد رادیو ایزوتوپ ) تکنتیوم  : رادیونوکلوئیدتصویربرداری

، ایسکمی میوکارد و بررسی کار بطن چپ بکار MI دوربین اشعه گاما تصویر تهیه میشود. جهت تشخیص 

به مقدار بیشتر در نواحی نکروزه جذب ، این ماده MI در صورت وجود  99میرود. با استفاده از تکنتیوم 

 ساعت بعد از  24-48ایجاد میشوندو در صورتیکه  MI ساعت بعد از  12. این نقاط (Hot Spotsمیشود)

MI  انجام شود، بهترین تصاویر را خواهد داد. تا یک هفته بعد ازMI  میتوان از این روش استفاده کرد. در

خواهد بود.  Cold Spotsبصورت  MI ت باال بوده و منطقه ، عکس حاال201صورت استفاده از تالیوم

 تالیوم کمتر جذب نواحی نکروزه میشود.

O تصویربرداری حوضچه خونی : (Gated Blood Pool Imaging این تکنیک یک تصویربرداری رادیونوکلوئید میباشد که تکنتیوم )99 

قلبی بوسیله دوربین کامپیوتری اشعه گاما از راه وریدی به فرد تزریق میشود و عبور آن از حفرات 

بررسی میشود. تصاویر، تجمع خون درون دهلیزها و بطنها رانشان میدهد. ثبت تصاویر در طی چند صد 

 ضربان انجام میشود. نیازی به اقدامات اولیه نیست به جز خارج کردن اشیاء فلزی.

بررسی تفاوت بین عملکرد بطن چپ در طی استراحت و ورزش  √ ارزیابی عملکرد بطن چپ          √موارد کاربرد:       ◊

 ای(ارزیابی توانایی بطن در تخلیه خون)کسر تخلیه √بررسی حرکات دیواره بطنها         √

 حرکت باشد.و تابش اشعه وجود ندارد و باید در طی انجام تست بی که خطررادیواکتیویته دهیدبیمار اطالع  هب:  توجه

O  با اشعه پوزیترونتوموگرافی : (Positron Emission Tomography دستگاههای )PET که  یک ابزار تصویربرداری تشخیصی است

ماده رادیوایزوتوپ به صورت وریدی  PETاجازه دیدن عملکرد فیزیولوژیک بافت قلب را میدهد. در 

تصویر سه بعدی از انتشار رادیوایزوتوپها را نشان میدهد. قابلیت زنده ماندن  PETتزریق میشود. دوربین 

عضله میوکارد بوسیله مقایسه متابولیسم گلوکز در میوکارد نسبت به جریان خون تعیین میشود. برای 

 مثال بافت ایسکمیک ولی زنده، کاهش جریان خون و افزایش متابولیسم گلوکز را نشان میدهد. چون در 

PET  متابولیسم گلوکز ارزیابی میشود، محدودیت دریافت غذا قبل از انجامPET  مهم است، زیرا سطح

ساعت قبل، از مصرف سیگار و مواد محرک مثل کافئین باید  4گلوکز خون باید طبیعی باشد. بیمار از 

 اجتناب کند.

ارزیابی وضعیت حیاتی میوکارد  √                 تشخیص بیماریهای عروق کرونر و میزان تنگی آنها  √موارد کاربرد:      ◊

  افتراق بین ایسکمی و کاردیومیوپاتی دیالته √مشخص کردن گردش خون کولترال کرونر                   √
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O یک روش تهاجمی تشخیصی است که با قرار دادن کاتترهای حاجب اشعه ایکس در عروق انتخابی برای دستیابی به  : کاتتریزاسیون قلبی

 سمت راست یا چپ قلب انجام میشود. عبور کاتتر از رگ از طریق فلوروسکوپی بررسی میشود. 

 ری بر ساختمان و عملکرد قلبتأیید تشخیص بیماریهای قلبی و تعیین میزان تأثیر بیما √   موارد کاربرد:     ◊ 

 تشخیص ناهنجاریهای قلب    √     بدست آوردن یک تصویر واضح از آناتومی قلب و عروق قبل از عمل جراحی   √    

 تعیین میزان برون ده قلبی √                       مشخص کردن فشار درون حفرات قلب و عروق بزرگ            √

 بیوپسی از اندوکارد √           اندازه گیری غلطت، فشار و میزان اشباع اکسیژن درون حفرات قلب          √

 تزریق مستقیم ترومبولیتیکها به عروق کرونر بسته √آنژیوگرافی شریان کرونر جهت بررسی وضعیت آنها          √    

مانیتورینگ میشود. بعلت  BPو  ECGکاتتریزاسیون قلبی در اطاق کاتتریزاسیون انجام میشود. در حین انجام تکنیک 

برای تجویز آرامبخشها،  IV Lineباید آماده باشد. یک  CPRامکان بروز آریتمی حین کاتتریزاسیون قلب، وسایل 

 مایعات، هپارین و سایر داروها الزم است. 

 : ورود از سرخرگ بازویی، رادیال یا فمورال و هدایت آن تا ریشه آئورت و سپس شریان کرونر شریان کرونر آنژیوگرافی .1

 : ورود از راه یکی از وریدها و هدایت آن به دهلیز و سپس بطن راستکاتتریزاسیون قلب راست .2

 تال از طریق فمورال و هدایت از دهلیز راست به چپترانس سپ ←رتروگرید از طریق سرخرگ بازویی        ←: . کاتتریزاسیون قلب چپ3

 تشویق بیمار به بیان احساسات و آموزش برای دلگرمی √                                            مراقبتهای قبل از کاتتریزاسیون: ☼

 ساعت قبل 8 -12از  NPO  √بررسی بیمار از نظر حساسیت به ماده حاجب ید دار یا غذاهای دریایی        √

 هوشی استساعت طول کشیده و بدون بی 2اطالع رسانی به بیمار که پروسیجر  √

 احساس طپش قلب در صورت کاتتریزاسیون قلب چپ √      احساس سرفه در صورت کاتتریزاسیون قلب راست       √

 تزریق ماده حاجب باعث احساس گرما بخصوص در ناحیه سر میشود که بعد از یک دقیقه برطرف میگردد √

 )سردی، کرختی، گزگز و درد اندام( های نارسایی سرخرگیبررسی نشانه ♪                            مراقبتهای قبل از کاتتریزاسیون: ☼

 و لمس نبض ECGمراقبت از بروز آریتمی با کنترل  ♪       توجه به تشکیل هماتوم و خونریزی از محل    ♪

 شدن Stableساعت تا  2دقیقه و بعد هر  15ساعت اول هر  2چک نبضهای محیطی اندام در پایین محل ورود در  ♪

 ساعت و عدم حرکت دادن اندام 6-12بودن تا  CBR ♪د           تجویز مسکن برای تسکین درد محل ورو ♪

 توجه به عالئم حساسیت به ید در حین و بعد از پروسیجر ♪ساعت روی محل کیسه شن گذاشته میشود           4-6گاهاً  ♪

 (، خونریزی و درد ناگهانی در محل ورود کاتتر به پزشک اطالع میدهیمMI)احتماالً  chest pain در صورت وجود  ♪

 یعات فراوان تشویق میکنیم تا ماده حاجب سریعتر با ادرار دفع شوداگر وضعیت بیمار اجازه دهد وی را به نوشیدن ما ♪

O عروقی  –بررسی فشار و جریان خون در سیستم قلبی  : مانیتورینگ تهاجمی وضعیت همودینامیک قلب 

منعکس کننده  ( نشان دهنده فشار خون در ورید اجوف فوقانی و دهلیز راست است.Central Vein Pressure= CVP.فشار ورید مرکزی: )1

بطن راست نیز میباشد و توانایی بطن راست را در پمپاژ خون نشان میدهد. نارسایی بطن راست را در فشار پرشدگی 

 CVP صورت وجود نشان میدهد. معموالً چون نارسایی بطن راست بدنبال نارسایی بطن چپ رخ میدهد لذا افزایش 

راهنمای مهم در جایگزینی مایعات در بیماران بدحال است. مقدار  میتواند نشانه دیررس نارسایی بطن چپ باشد. یک
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است. افزایش یا کاهش آن نشانگر افزایش یا کاهش حجم در گردش است. شایعترین عوارض  O2cmH 2-12نرمال آن 

 آن شامل آمبولی هوا / سپتی سمی / فلبیت میباشد.

( برای بررسی دقیقتر بطن چپ بکار میرود که بیانگر Pulmonary Capillary Wedge Pressure=PCWP. فشار وج مویرگهای ریوی: )2

بطن چپ است. در پایان دیاستول که دریچه میترال باز است، فشار وج مویرگهای ریوی با  فشار پایان دیاستول

است. باال رفتن این فشار نشانه  mmHg13-4 فشار دهلیز چپ و فشار بطن چپ برابر است. مقدار نرمال 

میباشد. اگر  mmHg18-15معموالً بین  MI، نشانه وسعت ضایعه است. بعد از MIنارسایی بطن چپ و بدنبال 

 بسیار خطرناک است. mmHg25رود، ادم ریه شروع میشود. رسیدن آن به  18باالتر از 

شریانی: برای کنترل فشار خون در بیماران بدحال با برون ده قلبی کم، هیپرتانسیون شدید، کالپس عروق محیطی،  BPگیری مستقیم . اندازه3

آنها با کاف میسر و قابل اعتماد نیست، انجام  BP گیری وضعیت همودینامیک ناپایدار و کسانیکه اندازه

گیری شده با از فشار خون اندازهبیشتر  mmHg10گیری شده از روش مستقیم میشود. فشار خون اندازه

بوده و در کاف است. بهترین شریان برای این کار، شریان رادیال است زیرا شریان اولنار در مجاورت آن 

صورت بروز مشکل در شریان رادیال، خونرسانی جانبی صورت خواهد گرفت. شریان براکیال نیز گاهاً 

اسپاسم شریان/ خونریزی و هماتوم/ درد و عفونت/  بکار میرود. عوارض آن شامل ترومبوز و آمبولی/

 آمبولی هوا میتواند باشد.

پرعارضه، تامپوناد  MI گیری برون ده قلبی در مورد گیری برون ده قلبی: برای بررسی قدرت قلب در پمپاژ خون بکار میرود. اندازهاندازه. 4

طوالنی و ... ضرورت دارد. در حالت طبیعی قلبی، کاردیومیوپاتی، قبل و بعد از جراحی قلب، شوک شدید و 

ده بطن چپ برابر با بطن راست است. این امر به این دلیل است که بطن راست اگرچه از نظر حجم عضله برون

به اندازه بطن چپ نیست، اما در مقابل مقاومت کمتری خون را پمپاژ میکند. شایعترینروش برای تعیین برون ده 

 سرم قندی سرد( است. ml 10رمودیلوشن) با قلبی، روش حرارتی یا ت

 

 

                               

 

  

 «خسته نباشید»

 س. غالمی
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 :دریچه میترال تاختالال §

در طی سیستول دچار  ( در پروالپس میترال، بخشی از دریچه میترالMitral valve prolapsed) :الف( پروالپس دریچه میترال

ماند)بطور کامل بسته نمیشود( و خون از کشیدگی به طرف دهلیز میشود در نتیجه طی سیستول)انقباض بطن(، دریچه باز می

 بطن چپ به دهلیز چپ پس میزند.

یشود و نی مباشد. معموالً عالیمی ایجاد نمیکند و به ندرت پیشرفت کرده و باعث مرگ ناگهاای میشایعترین اختالل دریچه

بطور مکرر در زنان بیشتر از مردان رخ میدهد. علت پروالپس معموالً اختالالت ارثی بافت پیوندی ایجاد کننده بزرگی یک یا 

 باشد. خوش خیم است و نیازی به درمان ندارد.هر دو لت دریچه میترال می

 فعالیت و میزان استراحت یا خواب بیمار ظاهر شود( سطحخستگی)ممکن است بر اساس  √                   تنگی نفس √ :  عالیم ◊

  درد قفسه سینه و اضطراب √های دهلیزی یا بطنی باشد(                           طپش قلب)میتواند در نتیجه دیس ریتمی √

 لیک میترالها*)کلیک سیستولی(: یک صدای اضافه بصورت کسوفل √      سرگیجه و سبکی سر √   حالی  ضعف و بی √

 اکوکاردیوگرافیتشخیص با  ← حالی از عالیم کم خونی نیز هستندعالیمی چون تنگی نفس، خستگی، طپش قلب، سرگیجه، ضعف و بی !!! نکته !!!

 سیگار(-الکل-کافئین-ها)استرسریتمیای دیساز بین بردن عوامل زمینه √طبی متوجه کنترل عالیم است          درمان  √ : درمان ◊

 بلوکرها پاسخ مناسب بدهد Caبلوکرها یا  βدرد قفسه سینه به نیتراتها جواب نمیدهد اما ممکن است به  √

 در مراحل پیشرفته، ترمیم یا تعویض درچه ممکن است الزم باشد √

 آموزش در مورد تشخیص و احتمال موروثی بودن وضعیت ˣ   مراقبتهای پرستاری : ◊

ˣ آموزش اجتناب از مصرف مواد محرک مثل کافئین، سیگار و الکل 

ˣ بیوتیکها بطور سیستمیک قبل از پروسیجرهای تهاجمیآموزش نیاز بیمار به درمان پروفیالکسی با آنتی 

ˣ نفرین اپی آموزش اجتناب از مصرف داروهای ضدسرفه بدلیل داشتن محتوای الکلی، کافئین، افدرین و

  که باعث فعال شدن سیستم سمپاتیک میشود

های دریچه میترال قادر به بسته شدن در ( اغلب حاشیهMitral Valve Insufficiency/Regurigitation) :دریچه میترال نارسایی( ب

طی سیستول خون از بطن چپ به دهلیز چپ پس زده میشود و بدنبال آن حجم خون در دهلیز چپ  ، نتیجتاً باشدطی سیستول نمی

های دهان و یابد. در این اختالل بیمار ممکن است سندرمحاد کرونری یا رماتیسم قلبی داشته باشد، همچنین عفونتافزایش می

اگر بیمار همزمان به است.  MIیترال شایعترین علت دندان نیز ممکن است از عوامل ایجاد کننده باشد. نارسایی دریچه م

 نارسایی بطن چپ نیز مبتال باشد، افزایش فشار وریدهای ریوی و متعاقباً برگشت خون به وریدهای ریوی وجود خواهد داشت.

 شایعترین عالیم ←تنگی نفس و کوتاهی تنفس به هنگام فعالیت، خستگی و ضعف  √      عالیم :  ◊  

 ناشی از احتقان ریه یا فشار دهلیز بزرگ شده روی شاخه برونشیال چپ ←خشک و مکرر  هایسرفه √

 است اکوکاردیوگرافی بهترین تست تشخیصی         !!! نکته !!!

( یک انسداد و مقاومت بر سر راه جریان خون عبوری از دهلیز چپ به بطن چپ Mitral Valve Stenosis) :دریچه میترال تنگی( ج

 . ممکن است به علت افزایش مقاومت بطن چپ و افزایش فشار در انتهای دیاستول، خون وارد بطن چپ نگردد که به وجو دارد

 ای قلباختالالت دریچه:  چهارمجلسه 
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 میشود که اولین مشخصه در تشخیص این اختالل است. هیپرتروفیبیشتر فعالیت میکند و دچار  دهلیز چپسبب آن، 

 اولین و مهمترین عالمت ←تنگی نفس فعالیتی بدنبال افزایش فشار وریدهای ریوی  √   عالیم :  ◊

  های مکرر تنفسیهموپتزی و سرفه و عفونت √خستگی پیشرونده به علت کاهش برون ده قلبی             √

 سمع با بل گوشی ←سوفل دیاستولیک غرشی در نوک قلب  √

 ، فیبریالسیون دهلیزی استترومبوآمبولی و شایعترین آریتمی قلبی مهمترین خطر، میترال،در تنگی دریچه . 1         !!! نکته !!!

 . تب روماتیسمی متعاقب فارنژیت استرپتوکوکی شایعترین علت تنگی دریچه میترال است2

 درمان آنمی در صورت لزوم √داروهای ضدانعقاد جهت جلوگیری از ایجاد لخته                           √  :  درمان ◊

  والووپالستی یا کومیشوروتومی √آنتی بیوتیک تراپی برای جلوگیری از عود مجدد عفونت                  √

طرف جلو کم میشود با افزایش ضربان قلب، دیاستول کوتاه میشود بنابراین مدت زمان جریان خون به   : مراقبتهای پرستاری  ◊

قلبی و همچنین افزایش فشار وریدهای ریوی میگردد، از این رو به بیماران  که باعث کاهش برون ده
 میشود اجتناب کنند HRفعالیتهایی که باعث افزایش انجام توصیه میشود از 

 :آئورتدریچه  تاختالال §

هنگام دیاستول از ( در نارسایی آئورت، خون در Aortic Valve Insufficiency/Regurigitation) :آئورتدریچه  نارسایی( الف

ودی بطور طبیعی از دهلیز چپ میباشد. بطن چپ متسع شده شود که عالوه بر خون وربه طرف بطن چپ پس زده می آئورت

و سعی در تطبیق با افزایش حجم خون دارد که متعاقباً بطن دچار هیپرتروفی شده و نیروی زیادتری نسبت به حالت طبیعی 

های ون سیستولی را افزایش میدهد. شریانها توسط رفلکس اتساع عروقی، شل شدن شریانچهایجاد میکند، در نتیجه فشار خ

 محیطی، کاهش مقاومت عروق محیطی وکاهش فشار خون دیاستولی سعی میکنند تا فشار خون باال را جبران کنند.

  اندوکاردیت √اختالالت مادرزادی)سیفلیس(          √(        ACSسندرم حاد کرونری) √        MI √    تروما    √ :  اتیولوژی ◊

   های شدید تحریکی . سرفه2. سوفلهای دیاستولیک خشن و وزشی        1سه عالمت کلینیکی دارد:   :  عالیم ◊

نبض زیر انگشت دارای یک ضربه تند  ←( Water-Hammer pulseآبی ) -. نبض چکش3

 نیز نامیده میشود. Coriganو سریع بوده و بعد سقوط ناگهانی نبض دیده میشود که نبض 

 دیورتیکها و وازودیالتورهای وریدی )سدیم نیتروپروساید( ←. نارسایی حاد آئورت 1 : درمان ◊

 جلوگیری شود HRی کاهش بلوکرها تا از کاهش بیش از اندازه برون ده قلب βاجتناب از  ←

 درمان انتخابی : جراحی ←

 عالیم زودرس تنگی نفس و عدم تحمل فعالیت به دیورتیکها و وازودیالتورها پاسخ میدهد ←. نارسایی مزمن آئورت 2

 جراحی در شرایط کنترل شده ←

فاصل بطن چپ و شریان آئورت. در ( عبارت است از باریک شدن سوراخ حد  Aortic Valve Stenosis) :آئورتدریچه  تنگی( ب

بالغین تنگی دریچه آئورت اغلب ناشی از کلسیفیکاسیون تحلیلی است. این اختالل در مردان شایعتر است. بطن چپ با انقباض 

 تر ولی قدرتمندتر بر این انسداد در مقابل گردش خون، غلبه میکند و به این ترتیب خون را با فشار زیاد از سوراخ خیلیآهسته

تنگ عبور میدهد. انسداد جریان خون خروجی به بطن چپ فشار وارد میکند و به شکل ضخامت دیواره عضالنی بطن چپ 

های ظاهر میشود و عضله دچار هیپرتروفی میگردد. مکانیزمهای جبرانی قلب بعد از مدتی شروع به نارسا شدن میکنند و نشانه

 بالینی ظاهر میشود.
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به علت افزایش نیاز به اکسیژن در پی هیپرتروفی بطن چپ و کاهش پرفیوژن شریانهای کرونری و  ←ی آنژین صدر √   : عالیم ◊

 )با قرار دادن کف دست در نوک قلب، لرزش حس میشود(در پی افزایش فشار دیاستولیک بطن چپ

 به علت کاهش پرفیوژن مغزی ←سنکوپ  √تنگی نفس فعالیتی شدید                         √

  (Crescendo – Decrescendoکاهشی ) –سوفل سیستولیک بلند و خشن بصورت افزایشی  √

 است تست ورزش ممنوعانجام   تنگی دریچه آئورتدر بیماران با           !!! نکته !!!

 :تریکوسپید دریچه تاختالال §

( علت اغلب موارد تنگی تریکوسپید، بیماریهای رماتیسمی است. این Tricuspid Valve Stenosis) :تریکوسپیددریچه  تنگی( الف

 ضایعه به صورت منفرد دیده نمیشود و معموالً همراه با تنگی میترال است. 

 از آنجایی که تنگی میترال پیش از تنگی تریکوسپید روی میدهد، بسیاری از بیماران در آغاز به عالیم احتقان ریوی دچارند √   : عالیم ◊

 خستگی ناشی از برون ده قلبی پایین √آسیت و ادم خفیف                                 √تنگی نفس                                √

رادیوگرافی قفسه سینه در بیماران مبتال به تنگی تریکوسپید و میترال توأم، بزرگی دهلیز راست و ورید اجوف فوقانی را نشان 
 دیوگرافی، دریچه تریکوسپید معموالً ضخیم شده است و در هنگام دیاستول گنبدی شکل میشود.میدهد. در اکوکار

 ترمیم دریچه با استفاده از جراحی میتواند عملکرد دریچه را به نحو چشمگیری بهبود بخشد √             : درمان ◊

 در صورت مؤثر نبودن ترمیم دریچه، دریچه با پروتز تعویض میشود √

 ( Tricuspid Valve Insufficiency/Regurigitation) :تریکوسپیددریچه  سایینار( ب

 بزرگی بطن راست با علل گوناگون مثل انفارکتوس دیواره تحتانی که بطن راست را درگیر میکند √     : علل ◊

 اختالالت مادرزادی √تب روماتیسمی                              √

تریکوسپید، تظاهرات بالینی نارسایی تریکوسپید عمدتاً ناشی از احتقان وریدی سیستمیک وکاهش برون ده همانند تنگی   : عالیم ◊

 قلبی است

 رفلکس هپاتوژوگوالر مثبت √افیوژن پلور                 √آسیت و ادم               √هپاتومگالی شدید               √

 رنگی تشخیص داده شده و شدت آن تعیین میشود نارسایی تریکوسپید با اکوکاردیوگرافی داپلر

 نارسایی منفرد بدون هیپرتانسیون پولمونار، معموالً بخوبی تحمل میشود و به جراحی نیازی ندارد √    : درمان ◊

 یابدای بهبود میچنانچه همراه با هیپرتانسیون ریوی و نارسایی بطن راست باشد معموالً با درمان اختالالت زمینه √

 در صورتیکه علیرغم درمان، عالیم برطرف نشود، ترمیم حلقه دریچه توصیه میشود)آنولوپالستی( √

      : ایمراقبتهای پرستاری در اختالالت دریچه ◊

ˣ ای                  کاهش دادن ریسک فاکتورهای زمینهˣ آموزش نحوه مصرف داروها 

ˣ هاجمی برای پیشگیری از اندوکاردیت                 بیوتیک پروفیالکسی قبل از پروسیجرهای تآنتیˣ کنترل منظم عالیم حیاتی 

ˣ توجه به عالیم بالینی نظیر تنگی نفس هنگام فعالیت، خستگی، ضعف، طپش قلب و آنژین صدری 

ˣ توجه به عالیم نارسایی قلب نظیر خستگی، دیس پنه، سرفه، هموپتزی و ارتوپنه 

ˣ خسته نباشید»                                           باشدتوجه و تمرکز اصلی مداخالت پرستاری بر بهبود تبادالت گازی می» 

 س. غالمی  
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استرپتوکوک بتا سالگی( و بدنبال فارنژیت  5-15یک بیماری التهابی اندوکارد است که بیشتر در سنین مدرسه):  اندوکاردیت روماتیسمی ۞

 همولتیک رخ میدهد.

 های لنفاویبزرگی گره √زخم و قرمزی گلو+اگزودا          √تب باال و لرز            √  های فارنژیت استرپتوکوکی:عالیم و نشانه □

√ CHF           رینیت حاد √درد شکم             √و بیماریهای مزمن قلبی 

 ای قلباختالالت دریچه √عالیم قلبی و روماتیسم قلبی              √

 سطح پایین اقتصادی ˣ        مکانهای پرجمعیت    ˣسوء تغذیه            ˣ       باکتری*    ˣ     عوامل ایجاد کننده تب روماتیسمی: □

 :Joinsمعیارهای  ←معیارهای تشخیصی در تب روماتیسمی  □

 موارد دیده میشود 40-50در % ←)مهمترین( ت.عالیم کاردی1

 موارد دیده میشود. عالمت شایعی است اما جزء معیارهای اصلی نیست 90در % ←. تب 2

 سفت، گرد، غیردردناک و غیرمتحرک/ خودبخود از بین میروند/ روی سطح برجسته استخوانها )مچ*( ←. ندولهای زیر جلدی 3

 درصد موارد را شامل میشود 75% ←. پلی آرتریت)شایعترین( 4

 حرکات ناهماهنگ و غیرارادی -ماه اول( 6ممکن است در مرحله حاد و تا چند ماه بعد بروز کند)معموالً طی  ←(Chorea. کره)5

 یکسری بثورات جلدی ماکولی یا پاپولی فاقد خارش در تنه و قسمت پروگسیمال اندامها ←اریتم مارژیناتوم .6

ӿ  معیار  2وجود(اصلی از معیارهای جونزJoins Criteria باهم، وجود تب روماتیسمی را مسجل میکند )ӿ 

 گلو از  شتک ←دقیقترین روش تشخیصی برای تب روماتیسمی          !!! نکته !!!

 آموزش پیشگیری از بیماری ←مهمترین نقش پرستار در تب رماتیسمی 

روز تجویز میشود.  10سیلین خوراکی به مدت عضالنی یا پنی سیلینپنی دوزیک  وجود عفونت حلق، تزریق در صورت  درمان: □

 هفته تجویز میشود 6سیلین تجویز میشود. آنتی بیوتیک معموالً به مدت اریترومایسین یا سفالوسپورین در بیماران با حساسیت به پنی

 باشدیایی، قارچی و ویروسی میعفونت دریچه و سطح اندوتلیال قلب با عوامل باکتر : عفونیاندوکاردیت  ۞

 معتادان تزریقی √بیماری مادرزادی قلب               √تب روماتیسمی                √     ریسک فاکتورها: □

 UTI √عفونتهای دهان و دندان            √بیماران با دریچه مصنوعی            √

 حاد: شایعترین علت آن استافیلوکوک طالیی است ←انواع اندوکاردیت عفونی  □

 ای نیز وجود داشته باشد مزمن: ممکن است نارسایی دریچه ←

 ها، تروماها و رادیوتراپی میتواند سبب بروز اندوکاردیت از نوع غیرعفونی شودسرطانها، شیمی درمانی         !!! نکته !!!

 قرمز رنگ دردناک بین انگشتان و کف دستها و پاها: یکسری جوشهای Osler Spots √   عالیم:   □

√ Jane way Lesions :بثورات جلدی قرمز تا ارغوانی رنگ که در کف دست و پاها ظاهر شده و فاقد درد میباشد 

 جلسه پنجم : اختالالت عفونی و التهابی قلب و کاردیومیوپاتی
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√Splinter Hemorrhagesهای خطی زیر ناخنهای دستها و پاها: خونریزی 

√Roth’s Spots شده توسط آمبولی در الیه فیبری عصب چشم در ته چشم: خونریزی با مرکز رنگ پریده ایجاد 

 CHFکاردی، تنگی نفس فعالیتی و تب، سوفلهای قلبی سیستولی و دیاستولی، تاکی √

 کشت مثبت باشد )فاصله یکساعته و جدا از هم( 2کشت متوالی باید  3: حداقل از ˣ B/Cهای بالینی              عالیم و نشانه ˣتشخیص:   □

. در بیمارانی که معتاد تزریقی هستند و تب با منشأ ناشناخته دارند و به درمان دارویی پاسخ نمیدهند، باید اندوکاردیت عفونی 1      نکته !!!!!!  

 را در نظر داشت

 Congestive Heart Failure (CHF) ←. شایعترین عارضه اندوکاردیت 2

 لت ایجاد کننده، متفاوت است.درمان اندوکاردیت عفونی، بر اساس نوع ع درمان: □

 ویروسی: ضد ویروس /Bهفته/ قارچی: آمفوتریسین  2-6بیوتیک وریدی باکتریایی: آنتی

 کن شدن انجام میشودای جهت اطمینان از ریشهکشت خون بصورت دوره

 بیوتیک پروفیالکسی توصیه میشود:در موارد زیر جهت پیشگیری از اندوکاردیت، آنتی      !!! نکته !!!

 کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک √اندوکاردیت باکتریایی قبلی               √های مصنوعی قلب              دریچه √

 برش و تخلیه بافت عفونی √جراحی کیسه صفرا                      √اعمال جراحی دهان و حلق             √

             هیسترکتومی √سیستوسکوپی                  √                UT                √ NVDو  GITجراحی  √

 تنگی دریچه آئورت، پروالپس دریچه میترال همراه با ضخیم شدن لتها یا نارسایی دریچه میترال √

یک فرآیند التهابی درگیرکننده میوکارد است که میتواند باعث اتساع قلب و ترومبوز در دیواره قلب شود. معموالً در اثر عفونت  : میوکاردیت ۞

 ویروسی، ریکتزیا، قارچی و انگلی است.

 درد پریکاردی یا پلور  √طپش قلب                                 √خستگی و تنگی نفس                             √   :عالیم □

 افزایش یافته باشد WBCممکن است  CBC در  √ممکن است فرد فاقد عالمت باشد                                 √

 صدمه میوکارد( ↑)  NSAIDsممنوعیت  ˣ     ها          ترومبولیتیک ˣبر اساس عامل ایجاد کننده صورت میگیرد                ˣ  درمان: □

ˣ احتمال بروز فیبریالسیون دهلیزی و بدنبال آن نارسایی قلب وجود دارد که در این حالت دیگوکسین داده میشود 

 بیماران مبتال به میوکاردیت نسبت به دیژیتالها حساس هستند بنابراین باید از نظر بروز مسمومیت تحت نظر باشند       !!! توجه!!! 

 برای پیشگیری از بروز آمبولی Passiveو  Activeاستفاده از جورابهای االستیک و ورزشهای  √  :مراقبتهای پرستاری □   

 یه به استراحت میباشدمهمترین نکته در فاز حاد بیماری توص √

بیماران مشکوک یا مبتال به میوکاردیت باید از تمام رقابتهای ورزشی اجتناب کنند، در صورتیکه اندازه و  √

عملکرد قلب به حد طبیعی باز گردد و بیمار آریتمی نداشته و نارسایی قلب رخ نداده باشد، میتواند به تمرینات 

 خود ادامه دهد

 کنترل بیماران از نظر عالیم نارسایی قلب ) اتساع ورید ژوگوالر، سمع رال در ریه، ادم محیطی و هپاتومگالی( √

 بلوکرها باعث کاهش قدرت انقباضی قلب میشوند، در مبتالیان به میوکاردیت باید از آنها اجتناب نمود βبدلیل اینکه    !!!نکته  !!!
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 به التهاب پریکارد)کیسه غشایی اطراف قلب( گفته میشود که میتواند با ایجاد افزایش فشار روی قلب، باعث تامپوناد قلبی شود. : پریکاردیت ۞

 درد قفسه سینه یک عالمت مهم است اما ثابت نیست شایعترین روند موضعی که پریکارد را درگیر میکند.حاد:  ←انواع پریکاردیت  □    

 اه طول میکشدم 6مزمن: بیش از  ←

   رادیوتراپی √داروهای کیموتراپی              √سل              √سرطان              √تروما             √     :اتیولوژی □

 ای چهارم سمت چپ استرنوم در پایان بازدم استدر فضای بین دنده Friction rubمهمترین عالمت صدای  ˣ   :عالیم □

ˣ  عالمت دیگر درد قفسه سینه بوده و ممکن است این درد به زیر کالویکل و گردن و ناحیه کتف انتشار یابد که بیمار تمایل به

 نشستن و خم شدن به جلو دارد

 بندگیکمک به تشخیص التهاب و چس ←MRI √اکوکاردیوگرافی            √ها          اغلب براساس سابقه، عالیم و نشانه √  :تشخیص □

√ ECG           √ CT Scan← جهت تعیین اندازه، شکل و محل افیوژن پریکارد بوده و راهنمایی برای پریکاردیو سنتز است 

 تامپوناد قلبی ←مهمترین عارضه جانبی پریکاردیت           !!!نکته  !!!

 مثل آسپرین یا ایبوپروفن تجویز کرد NSAIDsدر مرحله حاد برای تسکین درد میتوان عوامل ضد درد و  √  :درمان □

 ایندومتاسین بعلت اثر کاهنده جریان خون عروق کرونر منع مصرف دارد √

 متابولیت بوده و باعث فروکش کردن آمیلوئیدوز میشودآنتی ←سین بعنوان درمان جایگزین و مکمل استفاده میشود کلشی √

 ( استTripod Position. بهترین پوزیشن برای کاهش درد در بیماران دچار پریکاردیت، نشسته و خم بطرف جلو)1    !!نکته  !!

 میشودچرخیدن و برگرداندن بدن تشدید و  . مهمترین نشانه تشخیصی در پریکاردیت، درد قفسه سینه است که با الگوی تنفسی تغییر2

تمییز داده  MIوجو دارد و بایستی از  STدر اطاف قلب، در نوار قلب، صعود قطعه  Scar. در پریکاردیت حاد بدلیل ایجاد بافت 3

. جهت تشخیص، اگر درد بیمار به داروهای ضدالتهاب نظیر آسپرین جواب داد و همچنین اگر بیمار در حالت خمیده به شود

که در سکته قلبی، درد بیمار به طرف جلو احساس راحتی و تسکین درد کرد، احتمال پریکاردیت مطرح است. در صورتی

 یابد.افزایش می MIداروهای ضدالتهاب جواب نمیدهد. روش دیگر چک آنزیمهای قلبی است که در 

بیماری عضله قلب ناشی از اختالل عملکرد قلب است که طبق اختالالت ساختمانی و عملکرد عضله قلب تقسیم بندی میشود:       : کاردیومیوپاتی ۞

 (Dilated Cardio Myopathy = DCM. کاردیومیوپاتی اتساع یافته )1

 (Hyperthropic Cardio Myopathy = HCM. کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک )2

 (Restrictive Cardio Myopathy = RCM  محدود شونده یا تحدیدی ). کاردیومیوپاتی 3

 (ARVCM = Arhythmic Right Ventricle Cardio Myopathy. کاردیومیوپاتی ایجادکننده آریتمی بطن راست )4

 هستند. COتالل در ها بدون در نظر گرفتن علت ایجادکننده، در برگیرنده یکسری وقایع پیشرونده با ایجاد اخهمه کاردیو میوپاتی

 است. پیوند قلبهای کشنده و مرگ ختم شود. درمان اصلی و نهایی ریتمیکاردیومیوپاتی ممکن است به نارسایی قلب شدید، دیس

شایعترین نوع کاردیومیوپاتی که توسط اتساع قابل توجه بطنها بدون هیپرتروفی بطور همزمان و اختالل در : .کاردیومیوپاتی اتساعی1

انقباض عضله قلب دچار مشکل میشود. در این کاردیومیوپاتی بطنها عملکرد سیستول، قابل تشخیص است. 

 یابد.می( کاهش EFای )دچار افزایش بار سیستولیک و دیاستولیک بوده اما کسر تخلیه

 عفونتهای ویروسی نظیر آنفوالنزا √مصرف زیاد الکل                  √بارداری                    √    ریسک فاکتورها:  ◊
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 آریتمی و آمبولی(بدلیل ) سنکوپ ˣدرد مبهم قفسه سینه         ˣعالیم نارسایی قلب به تدریج در تمام بیماران         ˣ تظاهرات بالینی:  ◊

سال از شروع  4سال طی  55در اکثر موارد، سیر بیماری پیشرونده و وخیم است و بیشتر بیماران بخصوص افراد باالی     درمان: ◊

 از بیماران دیده میشود. ¼عالیم، فوت میکنند. بهبودی خودبخودی یا ثابت شدن پیشرفت بیماری در حدود 

 طوالنی مدت داروهای ضدانعقادی باید مد نظر باشدخطر آمبولیزاسیون سیستمیک وجود دارد و تجویز 

 است. ممنوعدرمان استاندارد نارسایی قلبی اندیکاسیون دارد. مصرف الکل بدلیل اثرات سمی آن روی قلب 

یک بیماری اتوزومال غالب نادر است که در آن عضله قلب بصورت غیر قرینه از نظر اندازه و توده : هیپرتروفیک.کاردیومیوپاتی 2

شایعترین  HCMممکن است انسدادی یا غیرانسدادی باشد.  HCMیابد. بخصوص در سپتوم افزایش می

 اختالل در فاز سیستول وجود دارد. .علت مرگ قلبی ناگهانی در ورزشکاران جوان است

 و تغییرات جریان خون بکار میرود. HCMبه منظور تشخیص  اکوکاردیوگرافی داپلر

 ضربانهای دوتایی یا سه تایی نوک قلب در ناحیه جلوی قلبی √ تظاهرات بالینی:  ◊

 یک سوفل سیستولیک است HCMعالمت مشخصه  √                             S4وجود صدای  √

 است . مهمترین مراقبت پرستاری، تشویق بیماران به کاهش فعالیت بدنی )اجتناب از فعالیت شدید( در فاز حاد بیماری1     !!!نکته  !!!

. از داروی دیزوپرامید)ضدآریتمی( جهت بهبود عالیم و کاهش انسداد مسیر جریان خروجی بطن استفاده میشود. مصرف این 2

 بلوکرها، اثربخشی بهتری در این بیماران دارد βدارو بهمراه 

 وجود دارد. یعنی فاز دیاستول از کمترین موارد شایع کاردیومیوپاتی است که در آن اختالل در پرشدن بطنها :تحدیدی.کاردیومیوپاتی 3

 بیماریهای ارتشاحی √آمیلوئیدوز)ته نشینی یک ماده پروتئینی بطور غیرطبیعی در اعضای بدن(                 √ : اتیولوژی ◊

 عالیم پریکاردیت* ˣدرد قفسه سینه           ˣسرفه خشک         ˣ Friction rub         ˣتنگی نفس        ˣ    تظاهرات بالینی:  ◊

 CT Scan                                  √ MRI √اکوکاردیوگرافی                            √    : تستهای تشخیصی ◊

 کانال بلوکرها ˣ Caبلوکرها                                           ˣ β                  : درمان ◊

در صورت ایجاد ارتشاح و جایگزین شدن اسکار فیبروزی و بافت چربی در  :ایجادکننده آریتمی بطن راست.کاردیومیوپاتی 4

ت نموده و روی قلب اثر میوکارد بطن راست رخ میدهد. بطور اولیه فقط در ناحیه بطن راست متمرکز بوده و پیشرف

 میباشد. ARVCMمیگذارد. شایعترین علت مرگ ناگهانی مخصوصاً در جوانان 

 ریویای قلب، افزایش فشار ، اختالالت دریچهMI. اکتسابی : سیگار، 2. ژنتیکی*               1    ریسک فاکتورها:  ◊

 Low saltرژیم غذایی و پوزیشن نیمه نشسته  √                است. COتمرکز روی حفظ  مراقبتهای پرستاری در کاردیومیوپاتی: ☼

 پیشگیری از عفونت √            آموزش نحوه مصرف داروها √

 خودداری از مصرف داروهای اینوتروپ مثبت مثل دیگوکسین در نوع محدودشونده √

 بلوکرها برای کاهش درد قفسه سینه در نوع هیپرتروفیک  βاستراحت و استفاده از  √

 اتساع عروق کرونر ←بلوکرها )وراپامیل، دیلتیازیم( در نوع هیپرتروفیک  Caاجتناب از نیتراتها،  √

                    اجتناب از مصرف دیورتیکها در نوع اتساعی)دیالته( √

 س. غالمی«    خسته نباشید»                                                                      
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 ( نیز نامیده میشود، وضعیتی استCongestive Heart Failure=CHFنارسایی قلب که اغلب نارسایی احتقانی قلب ): نارسایی قلب ۞

که در آن قلب قادر به پمپاژ خون برای تأمین نیاز بافتها و مواد غذایی نیست. بعبارت دیگر نارسایی قلب به ناتوانی قلب در 

تأمین برون ده کافی جهت برطرف ساختن نیازهای متابولیکی بدن اطالق میشود. این حالت درواقع یک سندرم بالینی است که 

 لب ایجاد میشود.با اختالل در عملکرد و ساختمان ق

 است. اختالل در پرفیوژن بافتیمهمترین مشکل در بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب،        !! هنکت !!

 الکل / سموم          √ها          عفونت √ها         آریتمی √          HTN √ایسکمی قلب         √     عوامل تسریع کننده:  #

 رژیم غذایی و دارویی نامناسب √هیپرولمی          √بیماریهای تیروئید          √آمبولی ریه           √

 کانال بلوکرها / دوکسوروبیسین )آدریامایسین( NSAIDs  /Ca ←داروها  √

 ای همراه، متفاوت استای، سن و بیماریهبسته به سرعت از کارافتادگی قلب، علت زمینه ← الف( تظاهرات بالینی   : تشخیص #

احتقان مزمن ریوی و وریدهای سیستمیک )سمع کراکل(، ادم محیطی، افزایش فشار ورید ژوگوالر،  ←ب( معاینات بالینی   

 پلورال و کاردیال افیوژن، احتقان کبدی و آسیت. احتمال سمع صدای سوم و چهارم قلبی وجود دارد.

 ای قلباختالالت دریچه √         موارد( 75ایسکمیک قلب )%بیماریهای  √   : ساززمینه عوامل  #

            HTN √کاردیومیوپاتی          √بیماریهای مادرزادی قلب            √

 فعالیتهای بدنی زیاد ♪هیپرتیروئیدی           ♪حاملگی            ♪آنمی            ♪  : آشکار کنندهعوامل  #

 است CHFمهمترین علت آشکار کننده  ←عفونت  ♪روهای قلبی            اجتناب از مصرف دا ♪

 انواع نارسایی احتقانی قلب:   #

یابد که  درنتیجه میزان تخلیه خون موارد را شامل میشود. در این نوع، قدرت انقباضی قلب کاهش می 75% ←الف( نارسایی سیستولیک 

  است. دیگوکسیناز بطن نیز دچار کاهش میشود. بهترین درمان دارویی در این نارسایی تجویز 

سع نمیشود تا خون وارد آنها گردد و افزایش فشار در این نوع، پرشدن بطنها دچار مشکل میشود یعنی بطنها مت ←نارسایی دیاستولیک  ب(

 طبیعی است. EFدر برابر پرشدن وجود دارد درحالیکه 

 میشود BPهای قلبی که منجر به کاهش شدید و ناگهانی پاره شدن یکی از بطنهای قلبی، پاره شدن دریچه ←ج( نارسایی حاد 

 نارسایی مزمن قلب است کاردیومیوپاتی اتساعی، شایعترین علت ←د( نارسایی مزمن 

 تجمع مایع در پشت بطن راست )مثل آمبولی ریه که نارسایی بطن راست را ایجاد میکند( ←ه( نارسایی قلب راست 

 و نارسایی دریچه آئورت است. MIتجمع مایع در پشت بطن چپ که شایعترین علت آن  ←و( نارسایی قلب چپ 

سیستولیک و دیاستولیک مشابه است بنابراین در تشخیص افتراقی نوع نارسایی کمک نمیکند. نارسایی تظاهرات ایجاد شده توسط انواع : عالیم #

 های نارسایی هر دو بطن میگردد.سمت چپ سبب تظاهرات متفاوتی از نارسایی سمت راست میشود. نارسایی مزمن سبب عالیم و نشانه

 باشد. معموالً تنفس سریع و سطحی استه است که ناشی از فعالیت میمهمترین و شایعترین عالمت در نارسایی قلب چپ، دیس پن √

 ادم ریوی و رال  √تنگی نفس در حالت درازکش            √(          PNDتنگی نفس شبانه ) √

 آپنه( –هیپوپنه  –)هیپرپنه  2Pcoاستوک: در نتیجه کاهش حساسیت مرکز تنفس به -تنفس شین √

 ریوی، افیوژن پریکارد، تامپوناد قلبی-نارسایی قلب، شوک کاردیوژنیک، ادم قلبی: ششمجلسه 
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 شب ادراری یک عالمت شایع در نارسایی سمت راست است √بطن راست         در نارسایی  JVPافزایش  √

 ( وجود داردN/Vو آسیت و بدنبال آسیت، تهوع و استفراغ ) Pitting edemaدر نارسایی بطن راست،  √

های فیزیکی که های ریوی و ادم محیطی تشخیص داده نشود، اما نشانهنارسایی قلب ممکن است تا بروز عالیم و نشانه :های افتراقیتشخیص #

، RFای نظیر گمان میرود در نارسایی قلبی بارز باشد، ممکن است به همراه سایر عالیم بیماری یا بیماریهای زمینه

. بیشترین بحث در مورد نارسایی کلیه است چرا که اکثر این نیز رخ بدهد COPDنارسایی کبد، وضعیتهای خونی و 

 سرم است. Crو  BUNعالیم را دارد. مهمترین راه تشخیصی در این مورد، بررسی سطح 

بیماری که دچار آسیت شده معلوم نیست که ناشی از بیماری کبدی است یا نارسایی قلب، در این حالت بررسی رفلکس 

 خواهد بود.هپاتوژوگوالر کمک کننده 

 ☼انجام میشود   EFمعموالً برای تأیید تشخیص نارسایی قلبی، کمک به شناسایی علل ایجاد کننده و تعیین  اکوکاردیوگرافی یک ☼ 

 دسته تقسیم کرده است: 4( نارسایی احتقانی قلب را به NHRانجمن قلب آمریکا ) :کالس بندی نارسایی قلب #

I.  را بدون هیچ عالیمی انجام دهد و فقط در فعالیتهای شدید دچار مشکل میشودبیمار میتواند فعالیتهای روزانه 

II. در تعداد کمی از فعالیتهای بیمار مشکل ایجاد میشود 

III. بیمار در فعالیتهای کمتر از حد معمول هم دچار تنگی نفس شدید میشود 

IV. در حالت استراحت نیز بیمار دیس پنه دارد 

ارسایی قلب، تسکین و رفع عالیم بیمار، بهبود و ارتقاء وضعیت عملی و کیفیت زندگی و افزایش میزان اهداف کلی درمان ن :اقدامات درمانی #

 است. اهداف اصلی بصورت زیر است: CHFحیات وی است. درمان طبی بویژه درمان دارویی بر اساس نوع، شدت و علت 

 رفع یا کاهش هر نوع عامل ایجاد کننده بویژه آنهایی که قابل اجتناب هستند نظیر فیبریالسیون دهلیزی یا دریافت زیاد الکل √

 پیشگیری از تشدید نارسایی قلب √کاهش بار کاری قلب توسط کاهش پیش بار و پس بار       √

 وژن بافتی و دفع مایعات را افزایش دهیم.اساس درمان در نارسایی قلب این است که پرفی ←درمان دارویی  ◊

 ( لوزارتان ) باعث کاهش پیش بار و پس بار از طریق ایجاد دیورز و اتساع عروقی میشود ← RAAهای سیستم الف( بازدارنده

 اساس درمان اولیه هستند ←تریامترن(  –بلوکرها         ج( دیژیتال )دیگوکسین(          د( دیورتیکها )آلداکتون  βب( 

 :مراقبتهای پرستاری #

 اکسیژن درمانی √تشویق بیمار به قرار گرفتن در پوزیشن نشسته با پاهای آویزان )کاهش بازگشت وریدی(             √

 در نتیجه دهیدراتاسیون( Bed soreبررسی سالمت پوست ) احتمال  √برقراری تعادل بین استراحت و فعالیت              √

 پیشگیری از عوامل آشکار ساز نظیر عفونتها √توجه به مصرف داروها و عوارض آنها            √

 ( -زبلوکرها )اینوتروپ Caزبلوکرها و βاجتناب از مصرف همزمان  √گرم(          2)روزانه  Low saltرعایت رژیم غذایی  √

 توزین روزانه بیمار √ین در کسانیکه دیورتیک نیز مصرف میکنند            توجه به عالیم مسمومیت با دیگوکس √

کاهش قدرت انقباضی قلب که باعث کم شدن برون ده قلب، فشار خون شریانی و پرفیوژن شریانهای کرونری و  :شوک کاردیوژنیک ۞

یشتر قدرت انقباضی قلب ارگانهای حیاتی میشود، شوک کاردیوژنیک نام دارد که خود این پروسه باعث کاهش ب

یابد و بیمار دچار افزایش فشار میشود. به علت کاهش برون ده قلبی، حجم خون داخل شریانهای ریوی افزایش می

 خون ریوی و بدنبال آن هیپوکسی و ایسکمی میوکارد میشود. 

 است. MIمهمترین علت ایجاد کننده این شوک، اختالالت بطن چپ بدنبال 

 )اسیدوز متابولیک و آلکالوز تنفسی(ABGاختالالت  √است          mmHg 90زیر  SBPمهمترین عالمت افت  √    :عالیم بالینی #

 (      cc/h 30>کاهش برون ده ادراری ) √      پوست سرد و مرطوب       √برادیکاردی                √

 . علت آنوری در شوک کاردیوژنیک، کاهش پرفیوژن کلیه است1       !! هنکت !!

 . علت دادن بیکربنات به بیمار دچار شوک کاردیوژنیک، رفع اسیدوز متابولیک است(2

اساس درمان اصالح مشکالت موجود بوده و مهمترین اقدام، درمان دارویی است و بهترین داروها، داروهای اینوتروپ مثبت    :درمان  #

 ند مثل دوپامین و دوبوتامینهست

 آدرنرژیک است و اثرات درمانی آن به دوز دارو بستگی دارد: βو  αهای : آگونیست گیرنده دوپامین □

 شروع شود روی عروق کلیه اثر کرده و کمی خاصیت دیورتیکی دارد μg 5-0دارو اگر با دوز  √

 یابداثر میگذارد و قدرت انقباضی قلب افزایش می β1های شروع شود روی گیرنده gμ 10-5دارو اگر با دوز  √

 را باال میبرد BPاثر کرده  α1شروع شود روی گیرنده  gμ 10دارو اگر با دوز بیش از  √
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بیمار  BPرا کاهش میدهد درنتیجه قبل از دادن آن اگر  BP: روی عروق محیطی اثر وازودیالتوری دارد پس  دوبوتامین □

 بیشتر افت پیدا نکند. BPحجم داخل عروقی را اصالح کرد تا پایین بود، ابتدا باید 

 فرمول محاسبه میزان دوپامین و دوبوتامین: ☼

cc/h = 
𝑚𝑖𝑛 60× سرنگ حجم× بیمار وزن 𝑘𝑔× شده تجویز دوز

موجود داروی مقدار
 

 (Intra Aortic Baloon Pump = IABP)در مواردی که شوک کاردیوژنیک به داروها جواب ندهد میتوان از پمپ بادکنی داخل آئورتی 

زیر شریان  cm 2.5-2ای هدایت میشود. محل قرار گیری کاتتر استفاده کرد که از طریق شریان فمورال ، کاتتری به سمت آئورت سینه

میگردد. با پر زیر زاویه لوئیس است. بالن در زمان دیاستول پمپ شده و پر میشود و در زمان سیستول خالی  cm 1ساب کالوین چپ یا 

یابد و با خالی شدن آن در فاز سیستول برون ده قلبی بدلیل کاهش پس بار شدن بالن در زمان دیاستول، پرفیوژن عروق کرونری افزایش می

 ( بهتر میشود و مصرف اکسیژن توسط میوکارد کمتر میشود.AOEDPو کاهش فشار پایان دیاستولی آئورت )

افتد که فشار مویرگهای ریوی بیشتر از نیروهایی میشود که مایع را در فضای داخل عروقی نگه میدارد زمانی اتفاق می :ریوی –ادم قلبی  ۞

 هیدرواستاتیک فضای بینابینی(. افزایش فشار مویرگهای ریوی ممکن است بدنبال موارد زیر باشد: –)انکوتیک سرم 

 . بیماری انسدادی وریدهای ریوی )نادر(3داد مسیر عبوری دریچه میترال   . انس2.اختالل در عملکرد بطن چپ به هر دلیلی    1

 بنابراین تجمع مایع در فضای بین سلولی ریوی سبب پر شدن آلوئولها توسط مایعات و ایجاد اختالل در تبادل گازها میشود

 رسانی مغز 2Oکاهش  ←و بی قراری است تظاهرات ممکن است خیلی سریع رخ دهد و شامل تنگی نفس، اضطراب √  :تظاهرات بالینی #

 احتقان ریوی √بیمار ممکن است خلط صورتی رنگ داشته باشد )عالمت کالسیک(                √

 عالیم فیزیکی ناشی از کاهش خونرسانی محیطی شامل پوست سرد و مرطوب و خاکستری رنگ   √

 تنفس سریع، پر سروصدا و مرطوب بوده، احتمال سمع صدای ویز وجود دارد √استفاده از عضالت فرعی تنفسی       √

  ABGو  POXکنترل  ←  <mmHg 60تکمیلی از همان ابتدا برای افزایش فشار اکسیژن شریانی به  ˣ 2O:  الف( برخورد اولیه :درمان  #

ˣ  ریه میشود(قرار گرفتن بیمار در پوزیشن نشسته با پاهای آویزان )باعث بهبود عملکرد 

ˣ CBRکاهد(، کنترل درد و کاهش اضطراب )از میزان کار قلب می 

 کاهد و وریدهای سیستمیک را گشاد میکندسولفات مورفین: اضطراب را می √:   ب( درمان دارویی

 دپرسیون تنفسی، نالوکسان داد. بیماران تحت درمان با مورفین را باید از نظر تضعیف تنفسی مدنظر قرار داد و در صورت 1    !! هنکت !!

 و آسم ممنوع است مگر اینکه بیمار تحت تهویه مکانیکی باشد COPD. مصرف مورفین در خونریزی مغزی، اختالالت هوشیاری، 2

 فورزماید)الزیکس(: یک وازودیالتور و دیورتیک است که احتقان وریدی را طی چند دقیقه کاهش میدهد √

نده عروقی است که میتواند اثر فورزماید را تقویت کند. مصرف وریدی آن به نیتروگلیسیرین: یک گشادکن √

 درمان خوراکی و پوستی ارجح است چرا که سریع قابل تنظیم است

 ای یا افزایش فشار خون، قابل استفاده استنیتروپروساید: در ادم ریوی بدنبال نارسایی حاد دریچه √

 تنظیم دوز نیتروپروساید ضروری است کاتتر گذاری شریان ریوی و سیستمیک برای

استراز ممکن است پس از درمان اولیه ادم داروهای اینوتروپ مثبت: مثل دوبوتامین یا مهارکننده فسفودی √

 اند، مؤثر باشد و شوک شده BP ریوی در بیمارانی که دچار کاهش 

شود. این حالت میتواند همراه با به تجمع مایع در کیسه پریکارد، افیوژن پریکارد اطالق می :افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی ۞

پریکاردیت، نارسایی قلبی پیشرونده، کارسینوم متاستاتیک، جراحی قلب، ضربه یا خونریزی غیرتروماتیک ایجاد شود. مقدار طبیعی 

کمتر از فشار جو است. به افزایش فشار داخل فضای  mmHg 3-0و فشار داخل آن  ml 30-15مایع در فضای داخل پریکارد 

 ml 200-100پریکارد در اثر افیوژن، به حدی که موجب اختالل در فعالیت قلب شود، تامپوناد قلبی میگویند. تجمع سریع و ناگهانی 

ولی اگر تجمع مایع، مزمن و در  و در نتیجه تامپوناد قلبی شود 30mmHg-20مایع در فضای پریکارد میتواند باعث افزایش فشار تا 

 مایع نیز ممکن است موجب تامپوناد قلبی نشود 15000ml-1000طوالنی مدت به وقوع بپیوندد حتی تجمع 

 تامپوناد قلبی یک وضعیت مهلک است و به اقدام فوری نیاز دارد    !! هنکت !! 

 دیس پنه √نبض پارادوکس       √کاهش صداهای قلب       √برادیکاردی      √هیپوتانسیون      √     JVPافزایش  √  :تظاهرات بالینی #

 پنه، طپش قلب و سردی انتهاهاحالی، تاکیتر، بیقراری، ضعف، بیدر موارد شدید سنکوپ و شوک و در موارد خفیف √

 ˣ ECG     اکوکاردیوگرافی                    ˣعالیم بالینی                      ˣ     :تشخیص #

 است.  پریکاردیوسنتزبر حسب تروماتیک و غیرتروماتیک بودن متفاوت است. اولین اقدام اورژانسی در تامپوناد قلبی  :درمان #

«خسته نباشید»  

س. غالمی   
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فرآیندی است که الیه اینتیمای شریانهای بزرگ و متوسط را درگیر میکند. این تغییرات شامل تجمع  Aterosclerosis  ← آترواسکلروز ♪

لیپید، کلسیم، اجزای خون، کربوهیدراتها و بافت فیبروز در الیه اینتیمای شریان است. این تجمع موارد را آتروما یا پالک 

مل باریکی لومن، انسداد ناشی از ترومبوز، آنوریسم، زخم و میگویند. شایعترین اثرات مستقیم آترواسکلروز شریانها شا

 پارگی است.

 باشدشایعترین محل برای تشکیل پالک، نقاط دوشاخه شدن شریانها می     !!!نکته  !!!

O :غیرقابل کنترل: سن / جنس / ژنتیک ←   ریسک فاکتورها 

 / هیپرهموسیستینمی CRP/ دیابت / چاقی / تنش / افزایش  HTNقابل کنترل: نیکوتین /  ←

O :ها و عالیم بستگی به ارگان مبتال دارد و میتواند شامل بیماری عروق کرونر، نشانه عالیمMI حاد، آنژین صدری و بیماری عروق مغز باشد 

O  :آنژیوپالستی √جراحی                         √دارو                     √برنامه ورزشی کنترل شده                    √       درمان 

یک سندرم بالینی است که با حمالت درد یا فشار بر قسمت قدامی قفسه سینه مشخص میشود. در این  Angina Pectoris ←نژین صدری آ ♪

 آن است.و تأمین آن بهم میخورد. بعبارتی نیاز به اکسیژن بیش از عرضه  2Oبیماری در واقع تعادل بین درخواست 

O :تهوع و استفراغ )بدلیل تحریک عصب واگ( √ضعف و خستگی           √عرق سرد           √درد قفسه سینه*          √           عالیم 

√ Levein Sign ← بیمار دست خود را مشت نموده و روی قفسه سینه میگذارد 

O :انواع آنژین 

باال رفته و در نتیجه مصرف اکسیژن میوکارد  HRو  BP( این آنژین با فعالیت آغاز میشود. بعلت فعالیت Stable Angina): آنژین پایدار §

برطرف میگردد. سرانجام  HRو  BP یابد و بدنبال آن درد ظاهر میشود که این درد با استراحت و کاهش افزایش می

 آنژین پایدار به آنژین ناپایدار تبدیل میشود.

، بیمار در حالت استراحت و فعالیت درد دارد. مهمترین نوع آنژین است زیرا پیش زمینه این نوع( در ginaUnstable An): رآنژین ناپایدا §

تبدیل به سکته قلبی است و به آن آنژین قبل از سکته قلبی هم میگویند. بیماران اظهار میدارند که قبالً هر یک ماه و در 

 TNGدچار درد میشدند و با استراحت درد از بین میرفت و یا با مصرف  هااز پلهموقع عصبانیت و یا باال رفتن سریع 

زیرزبانی، فوراً تسکین پیدا میکرد و برای مدتها درد نداشتند و به فعالیت خود ادامه میدادند. از نظر مدت زمان ایجاد 

که برای ایجاد درد نیاز به فعالیت زیاد درد هرچند ماه یا هرچند هفته یکبار این درد ایجاد میشد ولی اکنون مدتی است 

آید و پس از استراحت زیاد هم مدتی طول میکشد تا درد بهبود یابد و از طرفی فقط برای ندارند و هر روز درد بوجود می

م مدت دچار درد میشوند. شبها نیز درد آنها را از خواب بیدار میکند. بعبارتی تقریباً تما مدت کوتاهی درد ندارند و مجدداً 

زیرزبانی، یک ربع تا نیم ساعت طول میکشد تا درد  TNGقرص  4-5روز درد وجود دارد و گاهی با مصرف شبانه

 و عرق سرد نداشتند ولی اکنون با شروع درد این عالیم را پیدا میکنند. N/Vتسکین یابد. این افراد قبالً در موقع درد 

ای با انتشار جلوی سینه( بیمار در طول شب بعلت درد قفسه سینه از خواب بیدار میشود و دچار دردهای Nocturnal Angina( :شبانهآنژین  §

گاستر میشود. علت و مکانیزم این آنژین اصالً مشخص نیستولی دیده شده به گردن یا دست چپ و راست و پشت و اپی

ای ابد)بعلت افزایش فعالیت سمپاتیک(. در عدهیخواب، تعداد نبض و فشارخون افزایش می REMاست که در طی مرحله 

از بیماران به علت کاهش غیرطبیعی فشار دیاستولیک آئورت و افزایش بازگشت وریدی حاصل از افزایش مایع به هنگام 

باشد که در نتیجه قطر قلب افزایش یافته، مصرف اکسیژن باال میرود و گاهی این خود باعث آنژین شبانه میشود. شب می

ن آنژین اغلب نشانگر نارسایی بطن چپ است. بهترین دارو در این آنژین دارویی است که قطر بطن چپ را کم کرده و ای

 اختالالت عروق کرونر:  مهفتجلسه 
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در نتیجه مصرف اکسیژن را کاهش دهد. داروی انتخابی دیگوکسین است که سبب بهبود برون ده قلبی و کاهش قطر بطن 

 چپ شده و در نتیجه این نوع درد آنژینی ظاهر نمیشود.

( آنژینی که در آن حمالت درد به هنگام خم شدن یا دراز کشیدن ظاهر میشود. علت آن مشابه nginaDecubitus A) :دکوبیتوسآنژین  §

 باشد.آنژین شبانه می

( این دو آنژین با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند و از نظر تقسیم  Prinzmetals / Variant Angina) :پرینزمتال/آنژین واریانتآنژین  §

بندی هر دو در یک دسته قرار میگیرند. عالیم بالینی آنها با سایر آنژینها متفاوت بوده و فاقد دو 

باشند. به این صورت که در آنها الف( درد قفسه سینه هم با فعالیت و خاصیت آنژین کالسیک می

هنگام درد و طبیعی  STاست شروع شود  ب( اکثراً با باال رفتن قطعه  هم با استراحت ممکن

بلوکرها مثل  Caهمراه است. داروهای مؤثر بر این دو نوع،  ECGشدن آن پس از درد در نوار 

 باشد.وراپامیل و دیلتیازیم )بخاطر خاصیت ضداسپاسمی( می

 کرونر سالم است آنژین پرینزمتال در نتیجه اسپاسم عروق ←تفاوت دو آنژین  ☼

 آنژین واریانت در نتیجه اسپاسم عروق کرونر روی پالکهای آترواسکلروزی ایجاد میشود  ←

 ( آنژین شدید، مقاوم، مزمن و ناتوان کننده با حمالت مکرر که به درمان طبی پاسخ نمیدهدIntractable Angina) :مقاوم یا سرکشآنژین  §

به علت ایسکمی باقیمانده اطراف محل نکروز، بصورت پراکنده و  MI( پس از  Infarction AnginaPost) :پس از انفارکتوسآنژین  §

 ای دردهای قفسه سینه رخ میدهد که با درمان طبی برطرف میشود.دوره

ه و در مهمترین شاخص تشخیصی آنژین صدری، درد قفسه سینه است بدلیل اینکه خونرسانی به شریان کرونر کم شد     !!!نکته  !!!

 شودنتیجه قلب دچار کمبود اکسیژن و ایسکمی می

O :آموزش به بیماران دارای آنژین صدری 

 اجتناب از خوردن بیش از حد √اجتناب از فعالیت بیش از حد در هوای سرد بویژه در برابر مقاومت        √الف( پیشگیری از درد آنژینی:  

 های استرساستفاده از مهارکننده √به حداقل رساندن استرس           √استراحت در یک مکان گرم           √

 نگهداری قرصها در ظرف اصلی خود ˣبه همراه داشتن همواره قرصها               TNG:     ˣقرص  ← ب( داروها

ˣ         )دور بودن قرصها از نور و گرما)تا اثربخشی کاهش نیابدˣ نی بموقعتوجه به تاریخ انقضا و جایگزی 

← β  بلوکرها وCa کنترل ضربان قلب و در صورت  √:   بلوکرهاPR<60 اطالع به پزشک 

 بلوکرها یکساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا Caبلوکرها همراه با غذا و  βمصرف  √ 

 اجتناب از رانندگی در صورت بروز سرگیجه √مشورت با پزشک قبل از حذف دارو            √

 بلوکرها βدر صورت قطع ناگهانی  MIبروز ایسکمی و  √

 اجتناب از فعالیت بیش از حد ˣافزایش میزان فعالیت بصورت تدریجی            ˣریزی یک برنامه فعالیت منظم           برنامه ˣ   ج( فعالیت:

ˣ  در صورت لزوم، استفاده از قرصTNG                            قبل از فعالیت   ˣ های استراحت در بین فعالیت استفاده از دوره 

 

 . اولویت مراقبت پرستاری در بیماران مبتال به آنژین، تسکین درد است1   !!نکته  !!

 حرکت کردن بیمار در اولویت استمیوکارد در بیماران دچار درد ایسکمیک بی 2Oعرضه و تقاضای برای برقرار کردن تعادل بین .2
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 ای از سلولهای میوکارد، بطور دائمی تخریب میشود.فرآیندی است که در آن ناحیه Myocard Infarction ←انفارکتوس میوکارد  ♪

O  انواعMI ←                  )الفST Elevation MI                  )بNon ST Elevation MI 

O  معیارهای تشخیصیNon ST Elevation MI            :1 . دقیقه( 20درد قفسه سینه طوالنی مدت ) بیش از 

 افزایش مارکرهای سرمی قلب. 2

 ساعت، حداقل در دو لید متوالی 24به مدت  ST. نزول قطعه 3

 ӿ  معیار فوق، نشان دهنده  3معیار از  2وجودNon ST Elevation MI  استӿ 

 است. STبرای، صعود قطعه  ECGو مالک تشخیصی در  ، میزان درد و وسعت ناحیه نکروزه بیشتر است ST Elevation MIدر 

O  عوارض پس ازMI:  √  ساعت اول پس از  2مهمترین علت مرگ درMIهای قلبی است که مهمترین و شایعترین آنها ، آریتمیPVC  وVT است 

 اولساعت  24در  75، %ساعت اول6در  50%. موارد، احتمال شوک وجود دارد 15در % :شوک کاردیوژنیک √

 هفته بعد بروز میکند و عالیم آن عبارتند از: 1-6بیماران  2-3( : معموالً در %Dressler.Sسندرم درسلر) √

 استفاده میشود )ایندومتاسین( NSAIDsهایی مثل از مسکن ←تب، تنگی نفس، ادم، درد مفاصل، پریکاردیال افیوژن 

 ( CHF) نارسایی احتقانی قلب √ن                           پارگی بط √آنوریسم بطن چپ                          √

O  تفاوت درد آنژین و MI ← 1 درد .MI بسیار شدیدتر از درد آنژین است 

 برخالف درد آنژین به پوزیشن، نیتراتها، اکسیژن و مخدرها پاسخ نمیدهد MI. درد 2 ←

O  مراقبتهای پرستاری درMI : √ ( اولویت با تسکین درد استCBR-  2 –مسکنO        )√  بهترین مسکن برای دردMI ←  مورفین 

 میدهیم پتدین ←جهت تسکین درد بکار نمیرود  BPدیواره قدامی وهمراه با کاهش  MIمورفین برای بیماران با  √

 یممهمترین عوارض ناکوتیکها دپرسیون تنفسی است بنابراین پس از رقیق کردن، بصورت خیلی آهسته تزریق میکن √

 کنتراندیکاسیون دارد. SBP<90و برادیکاردی میشود پس در بیماران با  BPمورفین باعث افت  √

 با احتیاط مصرف شود COPDمبتال به نارکوتیکها در بیماران  √

 نالوکسان ←در صورت بروز عوارض مورفین به صورت شدید از آنتاگونیست آن استفاده میشود  √

 باشد NPOساعت بیمار  6-12برای جلوگیری از تهوع و استفراغ ناشی از تحریک عصب واگ، تا  √

√ β  ویژگی در  4بلوکرها باMI :وسعت نکروز ↓. 4. جلوگیری از آریتمی 3اضطراب  ↓. 2. تسکین درد 1مؤثرند 

 1500000و  750000های ( است. ویالSKاسترپتوکیناز)، داروی ترومبولیتیک MIاز مهمترین داروهای مورد استفاده در    !! توّجه !!

ریخته با  cc90 D/W 5%( حل کرده و در Distilled waterآب مقطر) cc10واحدی را در  750000واحدی، که دو ویال 

 دقیقه به بیمار میدهیم. 30میکروست در عرض 

 O  تزریق مراقبتهای پرستاری درSK : √  اجتناب از تکان دادن ویالSK نگام تهیه دارو زیرا پروتئینهای دارو شکننده هستند. دارو نباید کف کنده 

 دقیقه اول پس از سکته قلبی است SK ،30بهترین زمان برای تزریق  √

 جلوگیری از بروز واکنش ←هایی نظیر کلروفنیرامین استفاده شود هیستامیناز آنتی SKقبل از شروع  √
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                                         دادن هیدروکورتیزون و سایر کورتیکواستروئیدها ممنوع است زیرا: √

 افزایش پیدا میکند BP. 3افتد    . ترمیم قلب به تأخیر می2اپرس میشود     . سیستم ایمنی س1

 بیمار باید تحت مانیتورینگ دقیق قلبی باشد √

O  عوارض جانبیSK:     □ ضه خونریزی است، پس قبل از تزریق باید مهمترین عارPT, PTT, INR چک شود 

 است VTو  PVCها در اثر دادن استرپتوکیناز، آریتمی : شایعترین آریتمی □

 هیپوتانسیون □

 ها را بصورت پروفیالکسی میدهیمآنتی هیستامین ←آلرژی  □

را قطع نمیکنیم بلکه  SKهیپوتانسیون : اگر بیمار دچار این عارضه شده و وارد شوک کاردیوژنیک شد،  □

را  BPیا داروهای اینوتروپ مثبت مثل دوپامین،  N/Sنموده، با تزریق سرم  Holdآن را 

 را ادامه میدهیم SKباال برده و سپس تزریق 

 باشدمی وکاپروئیک اسیدآمینآنتی دوت استرپتوکیناز،       !! هنکت !!

O هایکنتراندیکاسیون SK:   √  افزایش احتمال خونریزی ←هفته اخیر  6بیماران با سابقه تروما در 

 افزایش احتمال خونریزی ←هفته گذشته  6بیماران با سابقه جراحی در  √

 ICH (Intra Cranial Hemorrhage)هموراژیک و CVA (Cerebro Vascular Accident)بیماران با سابقه  √

 DBP>100 mmHgو  mmHg   SBP>180بیماران با √

، MIآمبولی شریانی بطور شایع ناشی از ترومبوز در حفرات قلب متعاقب وجود فیبریالسیون دهلیزی،  ←ترومبوز و آمبولی شریانی  ♪

میباشد. این ترومبوز از محل تشکیل جدا شده و از سمت چپ قلب به  CHFاندوکاردیت عفونی و یا 

 داخل سیستم شریانی حمل گشته و موجب انسداد شریانی که قطرش کمتر از آمبولی است، میگردد.

 آید.آمبولی بیشتر در محل دو شاخه شدن شریانها و مناطق باریک شده توسط آترواسکلروز بوجود می

زخمی شدن و زبری پالکهای آتروم متعاقب آترواسکلروز پیشرفته آئورت  آمبولی ممکن است بدنبال

 ای ایسکمی رخ میدهد.تشکیل شود. ترومبوز حاد اغلب در مبتالیان به عالیم پیش زمینه

O  : رک خورده بطور عمده به اندازه آمبولی، ارگان درگیر و وضعیت عروق جانبی بستگی دارد. ممکن است آمبولی تکه تکه شده یا تعالیم

و موجب انسداد عروق کوچکتر در اطراف خود گردد. شریانهای مغزی، مزانتر، کلیوی و کرونری اغلب عالوه بر عروق بزرگ 

 اندامها مبتال میشوند.

 اثر فوری ←قطع جریان خون به ناحیه دور و بلوکه شدن در قسمت باال و پایین انسداد  √

 درد شدید و حاد و از بین رفتن تدریجی حس و حرکت )بویژه در اندامهای دارای جریان خون جانبی ضعیف( √

 )نهایتاً و در نتیجه کاهش جریان خون رخ میدهدخوابیدن وریدهای سطحی  √

√ 6P :Pain→ Pallor→ Pulselessness→ Paresthesia→ Poikilothermia→ Paralysis    

O معموالً بر اساس ماهیت بروز ناگهانی یا حاد عالیم و تعیین منبع ایجاد کننده تشخیص داده میشود.ی تشخیصی : بررسی و یافته ها 

 TEE               ∞ ECG                ∞ CX-Rayاکوکاردیوگرافی دو بعدی یا  ∞

 آرتریوگرافی ∞اولتراسونوگرافی غیرتهاجمی داپلکس یا داپلر                  ∞

O  : درمان به علت آن وابسته است و معموالً به علت حساسیت زمان بعنوان نقش حیاتی در نجات بیمار، جراحی نیاز است.تدابیر درمانی 



32 
 

 در صورت زنده بودن عضو ←( اورژانسی با وارد کردن کاتتر Embolectomyخارج کردن آمبولی ) ¥

 پیشگیری از انتشار لخته و بروز نکروز و تشکیل بیشتر آمبولی ←داروهای ضد انعقاد تزریقی )هپارین(  ¥

 با کاتتر به محل آمبولی تزریق میشوند ←، رتپالز، استافیلوکیناز tpA ←داروهای ترومبولیتیک  ¥

O های پرستاری : مراقبت    √ CBR کردن بیمار و قرار دادن اندام در سطح قلب یا کمی پایین تر از قلب 

 قبل از جراحی         بتال در دمای اتاق و دور از ضربه و صدمه با استفاده از کمان پدحفظ قسمت م √

 اجتناب از قرار دادن پدهای گرم و سرد روی اندام مبتال √

 روی اندام درگیر تا حد امکان ECGعدم قرار دادن نوار و الکترود  √

 هاتعیین وزن بیمار با استفاده از ترومبولیتیک √

 پایش مداوم بیمار در بخش مراقبتهای ویژه √

 پس از جراحی و سپس بطور منظم 15minعالیم حیاتی هر  ترل و ثبت دقیقکن √

 بررسی از نظر عالیم خونریزی √

 و هر گونه صدمه و اعمال فشار پس از سوراخ کردن IMو اجتناب از تزریق  IV lineبه حداقل رساندن  √

 تعیین سطح مناسب فعالیت بر اساس وضعیت بیمار √

 تشویق بیمار برای به حرکت درآوردن پاها برای جلوگیری از استاز √

 ساعت 24ها و حرکت هر یکساعت تا ها، حسبررسی نبض √

 

 

 

 

 

«خسته نباشید»  

س. غالمی   
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گفته میشود که ممکن است بر اساس شکل  Aneurysmای شدن یا اتساع موضعی قسمت ضعیف دیواره رگ، به کیسه : آنوریسم آئورت ۞

 و حالت تقسیم شود. شایعترین شکلهای آنوریسم به قرار زیر است:

 بیرون زدگی و اتساع در دو طرف رگ ←( Fusiform. دوکی)2بیرون زدگی فقط در یک طرف رگ          ←( Succularای).کیسه1

 گویند.های خیلی کوچک که بعلت عفونت موضعی ایجاد میشوند، آنوریسم مایکوتیک میبه آنوریسم

 توانند پاره شوند و منجر به بروز خونریزی و مرگ گردند.ها جدی و خطرناکند، زیرا میآنوریسم

 باکتریایی/قارچی ←عفونی)مایکوتیک( √التهابی)غیرعفونی(             √تروما          √مکانیکی)همودینامیک(           √مادرزادی           √ علل:  □

 ها و گرافت    نارسایی بخیه ←گرافتی √آناستاموزی)بعد از بازکردن شریان(           √ضایعات اضمحاللی ناشی از بارداری         √

  )بیماری التهابی مزمن اتوایمیون(ای مثل لوپوسبیماریهای زمینه ˣموارد(                      80آترواسکلروز)عامل % ˣ  ریسک فاکتورها:  □

ˣ هیپرتانسیون                                                   ˣ تروما 

ای های آنوریسم سینهاز تمامی نمونه 85ای آئورت شایعترین ناحیه تشکیل آنوریسم است. تقریباً %ناحیه سینه: ایالف( آنوریسم آئورت سینه

 ای بدنبال پارگی فوت میکنند.های سینهاز مبتالیان به آنوریسم ⅓توسط آترواسکلروز ایجاد میشود. حدود 

O:میزان تأثیر توده ضرباندار بر ساختمانهای قفسه سینه مجاور بستگی دارد.تشکیل آنوریسم و عالیم متغیر بوده و به سرعت  عالیم بالینی 

 است که ممکن است در وضعیت خوابیده به پشت باشد در اغلب موارد، درد بارزترین عالمت √برخی فاقد عالمت هستند         √

 خراش ای و گوشهای حملهسرفه √های اصلی و گاهاً خود ریه                     تنگی نفس در اثر فشار روی تراشه، برونش √

 نابرابری مردمکها در نتیجه فشار روی سمپاتیک گردنی √ای             عصب حنجرهخشونت صدا در اثر فشار روی  √

 استریدور √علت فشار روی وریدهای بزرگ           اتساع وریدهای سینه، گردن یا دستها ب √

O تشخیص:         ˣ CX-Ray              ˣ               اکوکاردیوگرافی از طریق مریˣ  تصویربرداری از طریقCT Scan 

O تداوم گرافت عروق است هدف برداشتن آنوریسم و بازسازی ←در اغلب موارد آنوریسم توسط جراحی ترمیمی برداشته میشود  √   :درمان 

 اصالح عوامل خطرزا √کنترل منظم فشار خون                   √

 

 برابر زنان( و سالمندان شایعتر است. 4. در مردان )تر از شریان کلیوی قرار دارندها در پاییناغلب این آنوریسم :شکمی( آنوریسم آئورت ب

O:احساس ضربان قلب در شکم هنگام قرار گرفتن در وضعیت خوابیده به پشت ♪       عالیم بالینی 

 شکایت از احساس وجود یک توده ضرباندار شکمی ♪

 ( در نتیجه انسداد عروق انگشتان بر اساس میکروآمبولیBlue Toe Syndromeسندرم انگشت آبی ) ♪

 باشدوجود توده ضرباندار در وسط و باالی شکم است که اکثراً قابل لمس میمهمترین نشانه تشخیصی آنوریسم آئورت شکمی،       !! هنکت !!

O عوامل ضد فشار خون نظیر دیورتیکها،  داروییالف(  ←  درمان :β های گیرنده آنژیوتانسین بلوکرها، آنتاگونیستІІ ،Caبلوکرها 

 یک پروتز آئورتی بدون بخیه از داخل کانال شریان جاگذاریگرافت داخل عروقی:  √ترمیم شریان         √:   جراحیب(  ←

O  :مراقبتهای پرستاری          ˣ عروقی، کلیوی و عصبی –وضعیت تنفسی، قلبی  پایش دقیق 

ˣ های پارگی آنوریسم شامل درد مداوم و شدید پشت، افت فشار خون، کاهش هماتوکریتتوجه به نشانه 

ˣ کنترل خونریزی و بروز عفونت 

 ها، پرینه، پهلو یا پنیستشکیل هماتوم در بیضه ←است خونریزی پشت حفره صفاق. خطرناکترین عارضه آنوریسم آئورت شکمی، 1   !! هنکت !!

 . است درد. شایعترین شکایت در آنوریسمی که نشت دارد، 2 

مجرایی شدن آئورت اطالق میشود. این آنوریسم، یک به پاره شدن و جدا شدن الی اینتیما از الیه مدیا و در نتیجه دو  :دیسکسیون آئورت( ج

. دیسکسیون آئورت در باشدنوع خونریزی در دیواره عروق بدنبال هماتوم است و خطرناکترین نوع آنوریسم می

 نتیجه افزایش فشار خون کنترل نشده، ضربه غیرنفوذی قفسه سینه و استفاده از کوکائین شایع است.

 شکال دیگر آنوریسم است.مراقبتهای پرستاری شبیه ا

 اختالالت عروقی: هشتمجلسه 
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O :بروز عالیم بالینی ناگهانی است عالیم بالینی 

       BPافزایش  √تعریق و تاکیکاردی              √درد مداوم و شدید قفسه سینه بصورت درد پاره کننده             √

O    :جهت کنترل فشار خون*                        ب( جراحی ← الف( داروییدرمان  

 . اگر محل آنوریسم، آئورت صعودی باشد، درد قفسه سینه، دیس پنه و افزایش فشار خون دیده میشود1    !! هنکت !!

 هم میتوان آن را تشخیص داد CX-Rayتشخیص اصلی آنوریسم با آنژیوگرلفی است اما با سونوگرافی و . 2

 یک نوع انقباضهای متناوب در شریانهای انگشتان دست و پا که بصورت یکطرفه است و تنها یک یا دو انگشت را درگیر میکند. رینود : ۞

علت اصلی بیماری، شناخته شده نیست، هرچند که بسیاری از مبتالیان به نظر میرسد که دارای اختالالت ایمنی هستند. این پدیده همیشه 

 ای همراه است، نظیر: دیابت، لوپوس، آرتریت روماتوئید، اسکلرودرما، بیماری انسدادی شریانی. مینهبا یک بیماری سیستمیک ز

عالیم اصلی بیماری درد، رنگ پریدگی و سردی نوک انگشتان است. سرما، عوامل عاطفی و استرس جز ریسک فاکتورهای رینود 

 مستان بیشتر است.سال( و در هوای سرد و ز 16-40است. شیوع در خانمهای جوان )

در پی  2oرنگ پریدگی بعنوان تصویربالینی کالسیک ناشی از انقباض ناگهانی عروق، بروز میکند. بدنبال تجمع خون فاقد     !! هنکت !!

( متعاقب اتساع عروق، رنگ Hyperemiaاسپاسم عروق، پوست آبی رنگ میشود. در نتیجه تشدید جریان خون مجدد )

 است. قرمز،  آبی،  سفیدانگشتان قرمز میشود. بنابراین خصوصیت توالی تغییر رنگ پوست در رینود، بصورت 

O     : اجتناب از محرکهایی نظیر سیگار، سرما و استرس، اولین نکته در کنترل رینود است1درمان . 

 2 .Ca                های آن(. قطع عصب سمپاتیک )برداشتن گانگلیون سمپاتیک یا شاخه3بلوکرها برای تسکین درد 

 ت( یک بلوک کننده کانال کلسیم مؤثر در درمان وقایع حاد اسپاسم عروق میباشدنیفدیپین )آداال      !! هنکت !!

O   : به حداقل رساندن تماس با سرما √زا                        آموزش اجتناب از موقعیتهای محرک و تنش √مراقبتهای پرستاری 

 خودداری از مصرف نیکوتین √اجتناب از ایجاد زخم و در صورت بروز مراقبت از آن               √

 بروز هیپوتانسیون ارتواستاتیکآگاه سازی بیمار از نادر بودن بروز گانگرن و آمپوتاسیون و همچنین احتمال  √

( به ایجاد لخته در وریدهای عمقی گفته میشود. هرچند علت Deep Vein Thrombosi = DVT) ترومبوز وریدهای عمقی : ۞

آن شناخته نشده است، اما سه عامل در تشکیل ترومبوز دخالت دارند )تحت عنوان تریاد ویرچو  واقعی

Virchow’s Triad:) 

 عامل الزم است 2وجود حداقل  ←. صدمه به دیواره رگ 3. افزایش فرآیند انعقادپذیری    2.رکود خون    1

O  : تشخیص  مشکل اصلی درتظاهرات بالینیDVTهای غیراختصاصی آن است. استثنا در ترومبوز شدید ورید ، وجود عالیم و نشانه

  ر آن تمام اندام متورم، کشیده، دردناکو در لمس سرد میباشد.باشد که دایلیاک رانی )فلگمازیا سروال دولنس( می

O   : انسداد مزمن ریوی         √عوارض√ PE          رکود مایع و ادم √ای          تخریب دریچه √ناشی از کنده شدن آمبولی 

 گانگرن وریدی √       زخمهای وریدی  √افزایش فشار وریدی        √

O    : ریسک فاکتورهاˣ صدمات      ˣ       رکود خونˣ       حاملگیˣ         شیمی درمانیˣ اختالل در دیواره عروق نظیر سوختگی 

O     : هپارین و وارفارین 3. استفاده از جورابهای االستیکی         2       ای . برطرف کردن فاکتورهای زمینه1درمان .    
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O     : مراقبتهای پرستاری√ Foot Elevation          √ Low Salt Diet         √ خارج کردن جورابهای االستیکی در شب 

های وریدهای واریسی )واریکوسیت(، وریدهای سطحی غیرطبیعی اتساع یافته و پیچ خورده ناشی از نارسایی در دریچه واریس وریدی : ۞

وریدی است. این وضعیت در اندامهای تحتانی و قسمتهای تحتانی تنه شایعتر است. وریدهای واریسی با افزایش سن 

 ارتباط دارند.

O : اه با کرامپهای عضالنی و افزایش خستگی عضالنی در قسمت تحتانی پادردی مبهم همر √    تظاهرات بالینی 

 التهاب و اختالل در حرکت √کرامپهای عضالنی شبانه*         √سنگینی در پاها        √ادم مچ پا        √

O : ریسک فاکتورها   ˣ                     ایستادن و نشستن طوالنی مدتˣ                     ژنتیکˣ بارداری 

O : درمان   √ Foot elevation                    √  ساعت اول بعد از جراحی باید  24تا  ←جراحیCBR باشند 

 باشدمی ونوگرافی ←تست استاندارد طالیی در اختالالت وریدی       !! هنکت !!

 به التهاب عود کننده شریانها و وریدهای متوسط و کوچک اندامهای تحتانی گفته میشود. Burger)ترومبوآنژئیت ابلیتران(  بیماری برگر : ۞

( میتواند Vasculitisمهمترین ریسک فاکتور آن سیگار کشیدن است. علت اصلی برگر شناخته شده نیست، التهاب عروق )

 است.در ایجاد آن نقش داشته باشد. در افراد مسن بیماری برگر همراه آترواسکلروز 

O : بصورت دو طرفه و قرینه اندامها را درگیر میکند که به استراحت جواب نمیدهد ←درد در اندام تحتانی  √     تظاهرات بالینی 

 ایسکمی √نکروز بافت                     √گانگرن                   √

 نهایتاً آمپوتاسیون ←انسداد عروق  √ترومبوز                  √

 ای میتوان بیماری را بهبود بخشیدبیماری برگر درمان خاصی ندارد اما با از بین بردن عوامل زمینه

 باشدمی «ترک سیگار » مهمترین نکته در مداخالت درمانی در برگر        !! هنکت !!

آید. کانون عفونی در اندامها بوجود می التهاب حاد کانالهای لنفاوی میباشد و بطور شایع به دنبال وجود یکلنفادنیت و لنفاژنیت :  ۞

های قرمز و وسعت یافته از یک زخم آلوده، به باشد. رگهزا میمعموالً استرپتوکوک همولیتیک ارگانیسم عفونت

باشد از مشخصات این بیماری است. سمت باالی بازو و یا پا که در مسیر عروق لنفاوی دارای ترشح می

مسیر کانالهای لنفاوی نیز بزرگ، قرمز و حساس به لمس هستند)حاد(. آنها  های لنفاوی واقع در طولگره

های لنفاوی درگیر اغلب در نواحی کشاله ران، زیر میتوانند نکروزه شده و یا آبسه تشکیل دهند)چرکی(. گره

 بغل و گردن هستند.

میشود، مشاهده شده که تشکیل های حساس به آنتی بیوتیک ایجاد چون این عفونت تقریباً همیشه توسط ارگانیسم

آبسه ندرتاً رخ میدهد. عود مجدد لنفاژنیت اغلب همراه با ادم لنفاوی پیش رونده است. پس از حمالت حاد، به 

مدت چند ماه به منظور پیشگیری از بروز ادم طوالنی مدت، بایستی جوراب فشاری ساق بلند االستیک پوشیده 

 شود.

ها در ثانویه )انسداد اکتسابی( تقسیم میشود. تورم بافتبه دو دسته اولیه )مادرزادی( و  Lymphedemaادم لنفاوی و پای فیلی :  ۞

بخصوص هنگامی که اندام در  آید.ها بدلیل افزایش میزان لنف ناشی از انسداد عروق لنفاوی بوجود میاندام

 گیرد، چشمگیر است.وضعیت آویزان قرار می

در ابتدا ادم نرم و گوده گذار است و به درمان پاسخ میدهد اما در وضعیت پیشرفته، ادم سفت، غیر گوده گذار و 

( ناشی از Praecoxفاقد پاسخ به درمان میباشد. شایعترین نوع آن، ادم مادرزادی) ادم لنفاوی پراکوکس 
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سالگی  25تا  15در زنان و ابتدا در سنین هیپوپالزی سیستم لنفاوی اندام تحتانی است. این اختالل معموالً 

 ظاهر میشود.

های زیربغلی )سرطان های لنفاوی باشد. گاهی در بازو و بعد از برش گرهانسداد ممکن است در عروق یا گره

شود. در سایر موارد معموالً بدنبال لنفاژنیت سینه( و در پاها به دنبال واریس و یا ترومبوفلبیت مزمن دیده می

شود. انسداد لنفاوی ایجاد شده بوسیله انگل فیالریا اغلب در مناطق حاره مشاهده میشود. هنگام دیده می مزمن

وجود تورم مزمن، ممکن است حمالت مکرر عفونت حاد همراه با تب باال و لرز و افزایش ادم باقی مانده پس 

بافتهای زیرجلدی و هیپرتروفی پوست  وجود داشته باشد. این مشکل باعث فیبروز مزمن، کلفتیاز رفع التهاب 

یابد، پای فیلی یا میشود. به این حالت تورم مزمن اندام که با باال قرار دادن آن به میزان خیلی اندکی کاهش می

(Elephentiasis.میگویند ) 

O    :هدف از درمان کاهش و کنترل ادم و پیشگیری از عفونت استدرمان 

√ CBR  بودن بیمار + باال قرار دادن پاها + تمریناتActive & Passive 

 ایجاد فشار خارجی و دوشیدن مایع به سمت باال √

 OOB( برای بیماران mmHg 40پوشیدن جورابهای االستیک دارای باالترین قدرت فشاری )باالی  √

 یعات و درمان تسکینی )به تنهایی اثر کمی دارد(پیشگیری از افزایش بار ما ←ها بویژه فروزماید بطور متناوبدیورتیک √

 آنتی بیوتیک درمانی در هنگام وجود لنفاژنیت یا سلولیت √

بصورت بریدن بافت و فاشیای زیرجلد در منطقه مبتال و پوشانیدن با گرافت/ یا جابجایی عروق لنفاوی  ←درمان جراحی  √

 لنفاوی عمقیسطحی بداخل سیستم 

 م کنترل بیماری با درمان طبی و به مخاطره افتادن حرکت بیمار یا عفونت مقاومدر صورت ادم شدید، عد

 O : روز( 7تا  3آموزش نحوه مشاهده پوست از نظر عفونت و مراقبت از گرافتها و مصرف آنتی بیوتیکها ) ¥    مراقبتهای پرستاری 

 )نکروز، هماتوم، آبسه، سلولیت( اندام و مشاهده از نظر عوارض باال قرار دادن ¥

 مراقبت از زخم و پانسمان روزانه ¥

 گزارش هرگونه ترشح یا التهاب اطراف و حاشیه زخم ¥

 آموزش به بیمار در رابطه با احتمال از بین رفتن حس در ناحیه گرافت ¥

آموزش استفاده از سپرهای گرمایی و در معرض آفتاب قرار ندادن عضو جهت جلوگیری از صدمه و  ¥

 سوختگی

 

 

 

 

«خسته نباشید»  

س. غالمی   
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