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پیشگفتار
سپاس فزاٍاى اس خداًٍد هتعال ،کِ ایي فزصت را بِ ها داد تا اًدٍختِ ّایواى را در اختیار شوا قزار دّین.
جشٍُ ای کِ در پیش رٍ دارید جشٍُ بیَْ شی ٍ احیای قلبی  -ریَی هی باشد .در ایي هجوَعِ ًکات هْن ٍ تست ّای
هزبَطِ گٌجاًیدُ شدُ است.

ّز چٌد کِ در ارائِ ایي هجوَعِ سعی شدُ است کِ هجوَعِ کاهل ٍ بی ًقصی ارائِ شَد ،اها اس توام داًشجَیاى گزاهی
تقاضا هی کٌین ها را اس اًتقادّا ٍ پیشٌْادّای خَد بی بْزُ ًساسًد.

تقدین بِ توام پَیٌدگاى راُ علن ٍ داًش
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آناتومی و فیسیولوشی للب
لّت ػعٛی تٛذبِی ،ػعال٘ی  ٚزاضای چٟبض حفط ٜاؾت و ٝفعبی ٔسیبؾتیٗ ثیٗ ضی ٝضاؾت  ٚچپ پكت اؾتط٘ ٚ ْٛخّٛی ؾتٟٔ ٖٛطٞ ٜب
لطاض زاضزٚ .ظٖ ،ط ٚ ،َٛػطض تمطیجی آٖ ث ٝتطتیت ٌ 300طْ 12 /5 ،ؾب٘تیٕتط  8 /5 ٚؾب٘تیٕتطی ٔی ثبقسٚ .ظٖ لّت تحت تأثیط ؾٗ،
خ ٙؽٚ ،ظٖ ثیٕبض ،فؼبِیت  ٚثیٕبضی ٞبی لّجی تغییط ٔی وٙس .لؿٕت اػظٓ فعبی ٔسیبؾتیٗ تٛؾط لّت پط قس ٜث ٝطٛضی و 2 /3 ٝآٖ زض
ؾٕت چپ  ٚیه ؾ ْٛآٖ زض ؾٕت ضاؾت ذط فطظی ٔیساؾتط٘بَ لطاض ٔی ٌیطز.
لّت ػعٛی ػعال٘ی اؾت و ٝػّٕىطز آٖ ث ٝطٛض اِٚی ٝپٕپ وطزٖ ذ ٖٛوبفی اظ ططیك ؾیؿتٓ ػطٚلی ثٙٔ ٝظٛض ثطآٚضز ٜوطزٖ ٘یبظٞبی
ثسٖ اؾت .لّت لبزض اؾت ػّٕىطز پٕپی ذٛز ضا خٟت ثطآٚضز ٜوطزٖ ٘یبظٞبی ٔتؼسز ٔتبثِٛیه تغییط زٞس .ظٔب٘ی و٘ ٝیبظ ٔتبثِٛیه افعایف
یبثس ثب افعایف ظطثبٖ ،ثط ٖٚز ٜلّجی ٘یع افعایف ٔی یبثس ٍٙٞ ٚبٔی و٘ ٝیبظ وبٞف ٔی یبثس ،ظطثبٖ لّت ٘یع وٓ قس٘ ٚ ٜتیدتبً ثط ٖٚزٜ
لّت ٘یع وبٞف ٔی یبثس .لّت تٛا٘بیی ٞبی ثی ٘ظیطی زاضز اظ خّٕ ٝایٗ و ٝثس ٖٚذؿتٍی  ٚثی ٚلف ٝلبزض ث ٝتِٛیس ایٕپبِؽ ٞبی اِىتطیىی
ٔی ثبقس.
CO = HR × SV

سواالت
 .1دیاستَل چِ کسری از پرخِ قلبی را شاهل هی شَد؟
1 /2 )1
2 /3 )2
1 /4 )3
1 /3 )4
 .2افسایش پس بار قلبی در کداهیک از هَارد دیدُ هی شَد؟
 )1پّی ؾیتٕی

٘ )2بضؾبیی آئٛضت
ٞ )3یپِٕٚٛی
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 )4ؾپؿیؽ
 .3فرهَل هحاسبِ برٍى دُ قلبی کدام است ؟
 )1حدٓ ظطث ٝای
ٚ )2ظٖ ثیٕبض

ظطثبٖ لّت

ظطثبٖ لّت

ظطثبٖ لّت
 )3لبثّیت ا٘مجبض لّت
لبثّیت ا٘مجبظی
 )4حدٓ ظطث ٝای

ٌ .1عی ) 2 ( ٝٙصحیح اؾت.
ٌ .2عی ) 1 ( ٝٙصحیح اؾت.
ٌ .3عی ) 1 ( ٝٙصحیح اؾت.
سطوح للب :
لّت زاضای چٟبض ؾطح ٔی ثبقس  :ؾطح لسأی ،ؾطح ذّفی ،ؾطح تحتب٘ی  ٚؾطح وٙبضی.
لسأی  :خّٛی لّت
ذّفی  :پكت لّت
تحتب٘ی  :ظیط لّت
وٙبضی  :اططاف لّت
الیه های للب :
لّت اظ ؾ ٝالی ٝتكىیُ قس ٜو ٝقبُٔ :
 .1الیٝء پطیىبضز یب اپی وبضز  :ذبضخی تطیٗ الیٝء لّت ٔی ثبقس و ٝحسٚز لّت ضا زض فعبی ٔسیبؾتٗ ٔكرص ٔ ٚحسٚز ٔی ٕ٘بیس اظ زٚ
الیٝء زاذّی یب پطیىبضز احكبیی  ٚالیٝء ذبضخی یب پطیى بضز خساضی تكىیُ قس ٜاؾت .ایٗ ز ٚالی ٝتٛؾط فعبی پطیىبضز اظ یىسیٍط تفىیه
ٔی ق٘ٛس زض ایٗ فعب حسٚز  10تب ٔ 20یّی ِیتط ٔبیغ ؾجت ٔی قٛز و ٝاظ اصطحىبن لّت ثب ز٘سٞ ٜب  ٚزیبفطآٌ وبؾت ٝقٛز ٘ ٚیع ٔب٘ٙس
پٛقكی ؾطح لّت ضا ٔحبفظت ٔی وٙس.
پطیىبضز احكبیی ث ٝػعّٝء لّت ٔی چ ؿجس  ٚپطیىبضز خساضی پؽ اظ آٖ و ٝضٚی پطیىبضز احكبیی لطاض ٌطفت  ٚتٕبْ لّت ضا پٛقب٘س تب
چٙسیٗ ؾب٘تیٕتط ثط ضٚی ػطٚق ثعضي ازأٔ ٝی یبثس .ث ٝطٛضی و ٝاظ لساْ ث ٝظایسٜء ٌعیفٛئیس اظ ذّف ث ٝؾتٟٔ ٖٛطٞ ٜب  ٚاظ پبییٗ ثٝ
زیبفطآٌ ٚصُ ٔی قٛز .ثیٗ ز ٚالی ٝپطیىبضز حسٚز  5- 20ؾی ؾی ٔبیغ پطیىبضز اؾت.
تدٕغ ثیف اظ حس ٘ ٚبٌٟب٘ی ٔبیغ پطیىبضز ذططی خسی ثٛز ٚ ٜاحتٕبَ تبٔپ٘ٛبز لّجی ضا ٔططح ٔی ؾبظز.
 .2الیٝء ٔیٛوبضز  :الیٝء ٔیب٘ی لّت ثٛزٔ ٚ ٜكتُٕ ثط فیجطٞبی ػعال٘ی ٔرطط غیطاضازی ٔی ثبقس .ایٗ الیٝء ٔؿئ٘ َٛیطٚی ا٘مجبظی لّت
ٔی ثبقس .ؾ ٝضقت ٝػ عال٘ی زض ثطٗ ٞب زیسٔ ٜی قٛز و ٝقبُٔ تبضٞبی ؾطحی (ٔؿیط طِٛی ٔ ٚبضپیچی زاض٘س اظ لبػس ٜث ٝضأؼ لّت
وكیس ٜقس ٚ ٜث ٝتسضیح ٔی پیچٙس) ،تبضٞبی ٔیب٘ی (اظ یه ططف ث ٝططف زیٍط وكیس ٚ ٜػٕٛز ثط ضقتٞ ٝبی لجّی ٞؿتٙس)  ٚتبضٞبی
ػٕمی ٔی ثبقٙس تبضٞبی فٛق اِصوط ؾجت ٔی ق٘ٛس وٛٔ ٝلغ ؾیؿت: َٛ
اِف) ضأؼ لّت ث ٝؾٕت لبػسٜء آٖ وكیس ٜقس ٚ ٜط َٛثطٟٙب وٛتبٌ ٜطزز.
ة) ثطٟٙب اظ خٟت ػطظی ٘یع وٛچه ق٘ٛس.
ج) ذٞ ٖٛط ثطٗ ث ٝططف قطیبٖ ٔطثٛط ٝضا٘س ٜقٛز.
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ز) ثطٟٙب زض خٟت ػطظی ٘یع اؾتحىبْ زاقت ٝثبقٙس.
 .3الیٝء ا٘سٚوبضز  :زض٘ٚی تطیٗ الی ٝلّت اؾت و ٝاظ الی٘ ٝبظن آ٘سٚتّیبَ تكىیُ قس ٜایٗ الی ٝزض ٖٚحفطات لّجی لطاض ٌطفت ٚ ٝزضیچٝ
ٞبی لّجی ضا ٘یع ٔی پٛقب٘س .ث ٝزِیُ ِغع٘سٌی ایٗ الی ٝذطط تكىیُ ِرت ٝزض آٖ ٚخٛز ٘ساضز.
حفرات للب :
لّت زاضای چٟبض حفط ٜاؾت  :ز ٚحفط ٜثبالیی و ٝقبُٔ زّٞیع ضاؾت  ٚزّٞیع چپ اؾت و ٝتٛؾط ؾپت ْٛثیٗ زّٞیعی اظ  ٓٞخسا ٔی
ق٘ٛس  ٚز ٚحفط ٜپبییٙی قبُٔ ثطٗ ضاؾت  ٚثطٗ چپ اؾت و ٝتٛؾط ؾپت ْٛثیٗ ثطٙی اظ  ٓٞخسا ٔی ق٘ٛس .ایٗ ز ٚزیٛاض ٜلّت ضا ز ٚزٚ
ؾیؿتٓ پٕپبغ -لّت ؾٕت ضاؾت  ٚلّت ؾٕت چپ  -تمؿیٓ ٔی وٙٙس .لّت ؾٕت ضاؾت ذ ٖٛزضیبفتی اظ ٚضیس اخٛف فٛلب٘ی ٚ ٚضیس اخٛف
تحتب ٘ی ضا ث ٝؾیؿتٓ ضیٛی ترّیٔ ٝی وٙس  ٚلّت ؾٕت چپ ذ ٖٛاوؿیػ٘ ٝقس ٜاظ ضیٞ ٝب ضا ثٌ ٝطزـ ذ ٖٛؾیؿتٕیه پٕپبغ ٔی وٙس.
ظربٔت حفطات لّت ثط اؾبؼ ٔمبٔٚت ٔٛخٛز زض ثطاثط آٟ٘ب ٔتفبٚت اؾت ث ٝطٛضی و ٝظربٔت ثطٗ چپ حسٚز  2 /5ثطاثط ظربٔت ثطٗ
ضاؾت اؾت.
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لّت زاضای چٟبض زضیچ ٝاؾت  :زضیچ ٝتطیىٛؾپیس (ؾِ ٝتی) و ٝزّٞیع ضاؾت ضا اظ ثطٗ ضاؾت ،زضیچ ٝپِٕ٘ٛٛبضی و ٝثطٗ ضاؾت ضا اظ
قطیبٖ ضیٛی ،زضیچٔ ٝیتطاَ (زِٚتی) و ٝزّٞیع چپ ضا اظ ثطٗ چپ  ٚزضیچ ٝآئٛضت و ٝثطٗ چپ ضا اظ آئٛضت خسا ٔی وٙس .ػّٕىطز اِٚیٝ
زضیچٞ ٝبی لّجی حفظ یه ططف ٝثٛزٖ خطیبٖ ذ ٖٛزض حفطات لّجی  ٚخٌّٛیطی اظ پؽ ظزٖ ذ( ٖٛضٌٛضغیتبؾیٔ )ٖٛی ثبقسٚ .ظیفٝ
حفظ خطیبٖ ذ ٖٛیه خٟت ٝاظ ذالَ زضیچٞ ٝبی زّٞیعی ثطٙی ث ٝػٟس ٜػعالت پبپیّطی  ٚطٙبة ٞبی ٚتطی اؾت .ػعالت پبپیّطی،
ؾتٞ ٖٛبی ٌٛقتی ٞؿتٙس و ٝز ٚططفیٗ خساض ثطٙی لطاض زاض٘س .طٙبة ٞبی ٚتطی ضقتٞ ٝبی فیجطی ٞؿتٙس و ٝاظ ضأؼ ػعالت پبپیّطی
تب ِجِ ٝت ٞبی زضیچ ٝای أتساز زاض٘س ِ ٚجٞ ٝبی آظاز زضیچ ٝضا ث ٝؾٕت خساض ثطٗ ٔی وكٙس.
تغییط زض فكبض حفطات لّجی ؾجت ثبظ  ٚثؿت ٝقسٖ زضیچٞ ٝب ٔی ٌطزز .ث ٝزضیچٔ ٝیتطاَ  ٚتطیىٛؾپیس و ٝزّٞیع  ٚثطٗ ضا اظ  ٓٞخسا ٔی
و ٙٙس زضیچٞ ٝبی زّٞیعی ثطٙی  ٚث ٝزضیچ ٝآئٛضت  ٚپِٕ٘ٛٛیه ٘یع زضیچٞ ٝبی ٘یٕٞ ٝالِی ٌفتٔ ٝی قٛز.
دریچه های للبی و محل آنها
دریچِ

ًَع دریچِ

هحل آًْا

تریکَسپید

دّلیسی بطٌی

دّلیس راست ،بطي راست

پَلوًَیک

ًیوِ ّاللی

بطي راست ،شریاى ریَی

هیترال

دّلیسی بطٌی

دّلیس چپ ،بطي چپ

آئَرتیک

ًیوِ ّاللی

بطي چپ ،آئَرت

عروق کرونر :
ثیٕبضی قطیبٖ وط٘ٚط  ٚػٛاضض آٖ ٛٙٞظ زض ایبالت ٔتحس ٜث ٝػٛٙاٖ ػّت اصّی ٔطي ٔحؿٛة ٔی ٌطزز .ػعّ ٝلّت ث ٝػّت ٔتبثِٛیؿٓ ثبال
٘یبظٔٙس اوؿیػٖ ٛٔ ٚاز غصایی فطاٚاٖ اؾت .لّت ٘صف اوؿیػٖ تحٛیّی اظ ططیك ؾطذطي ٞبی وط٘ٚط ضا ثٔ ٝصطف ٔی ضؾب٘س .ایٗ زض حبِی
اؾت و ٝؾبیط ا٘سأ ٟب تٟٙب یه ؾ ْٛاوؿیػٖ تحٛیّی ضا صطف ؾٛذت  ٚؾبظ ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ٔی وٙٙس .تمؿیٕبت  ٚا٘كؼبثبت ػطٚق وط٘ٚط اظ
ؾٕت چپ ث ٝایٗ تطتیت اؾت و ٝاظ ضیك ٝآئٛضت زض ٔحُ ؾیٛٙؼ ٚاِؿبٚای چپ ،ت ٝٙاصّی ؾطذطي وط٘ٚط چپ  LMCAذبضج ٔی ٌطزز
و ٝاظ آٖ ز ٚقطیبٖ وط٘ٚط اصّی  ) 1 :قطیبٖ ٘عِٚی لسأی چپ  ) 2 ٚ LADقطیبٖ وط٘ٚطی چطذكی چپ  CCAیب  LCXذبضج ٔی ٌطزز.
قبذٔ LAD ٝیٛوبضز ثطٗ چپ ،ؾپت ،ْٛػعّ ٝپبپیّط لسأی  ٚلؿٕت ٞبیی اظ ثطٗ ضاؾت ضا ٔكطٚة ٔی وٙسٕٞ .چٙیٗ قطیبٖ LAD
ٔؼٕٛالً آپىؽ لسأی  ٚلؿٕتی اظ آپىؽ ذّفی ضا ٘یع ٔكطٚة ٔی ؾبظز CCA .ث ٝطٛض تیپیه ثب یه ظاٚی 90 ٝزضخ ٝاظ  LCAخسا ٔی قٛز
 ٚؾپؽ ث ٝطٛض ٔؿتمیٓ ث ٝؾٕت خب٘ت ثطٗ چپ  ٚآپىؽ پیف ٔی ضٚز ٚ CCA .قبذٞ ٝبیف ثرف ػٕس ٜای اظ زّٞیع چپ ،زیٛاضٜ
خب٘جی ثطٗ چپ ٚ ،لؿٕتی اظ زیٛاض ٜذّفی ثطٗ چپ ضا ٔكطٚة ٔی ؾبظ٘س .قبذٞ ٝبی زیبٌ٘ٛبَ ثیٗ  CCA , LADلطاض ٌطفت ٝا٘س  ٚزض

7

تخصصی تریه مرکس برگسار کىىذٌ کالسُای آمادگی آزمًن کارشىاسی ارشذ ي دکتری تخصصی رشتٍ َای علًم پسشکی  -مشايرٌ رایگان

دریچه های للب :

بیهوشی و احیای قلبی  -ریوی

فصل اول :آناتومی و فیزیولوژی قلب

ط َٛزیٛاض ٜآظاز ثطٗ چپ ٔٙتكط ٔی ق٘ٛس .اظ  CCAقبذٞ ٝبی ٔبضغیٙبَ  ٚقبذ٘ ٝعِٚی ذّفی چپ ٙٔ LPDكؼت ٔی قٛز LPD .زض ذّف
٘ظیط  LADزض لساْ پیف ٔی ضٚز  ٚلؿٕت ذّف ثطٗ چپ ضا تغصیٔ ٝی وٙس.
زض لّت ٔٙطم ٝای ث٘ ٝبْ وطٚوؽ ٚخٛز زاضز و ٝاظ تاللی ز ٚقیبض تكىیُ ٔی قٛز .یه قیبض زّٞیعی ثطٙی و ٝلّت ضا زض ثیٗ زّٞیعٞب ٚ
ثطٟٙب زٚض ٔی ظ٘س  ٚزیٍطی قیبض ثیٗ ثطٙی و ٝثطٟٙب ضا ث ٝز ٚلؿٕت ضاؾت  ٚچپ تمؿیٓ ٔی وٙسٔ .حُ تاللی ایٗ ز ٚقیبض ثط ضٚی
٘بحی ٝذّفی لّت زض ٔحّی ث٘ ٝبْ وطٚوؽ اؾت .زض ایٗ ٔحُ ٌط AV ٜلطاض ٌطفت .ٝذ٘ٛطؾب٘ی ثٌ ٝط AV ٜزض  %10- 15اظ افطاز اظ ططیك
 LCXصٛضت ٔی ٌیطز ث ٝایٗ افطاز چپ غبِت ٌٛیٙس.
قطیبٖ وط٘ٚط ضاؾت  RCAاظ ؾیٛٙؼ ٚاِؿبٚای ضاؾت آئٛضت ٔٙكب ٔی ٌیطز  ٚزض قیبض زّٞیعی ثطٙی ؾٕت ضاؾت حطوت ٔی وٙس قبذٝ
ٞبی آٖ ثطٗ ضاؾت  ٚزض ثیف اظ  %50افطازٌ ،ط ٜؾیٛٙؾی  SAضا ٔكطٚة ٔی ؾبظز .تمطیجبً زض  %67اظ افطاز RCA ،ث ٝوٛضوؽ لّت
ذ٘ٛطؾب٘ی ا٘دبْ ٔی زٞس .ایٗ افطاز ث ٝػٛٙاٖ ضاؾت غبِت تمؿیٓ ٔی ق٘ٛس .قبذ٘ ٝعِٚی  RCAؾپؽ زض لؿٕت ذّفی ،زیٛاض ٚ ٜػعّٝ
پبپیّط ذّفی چپ ثسٞسٔ ،كطٚة ٔی ؾبظز.
تمطیجبً زض  %18اظ افطازٕٞ CCA ،طا ٜثب  RCAث ٝوطٚوؽ لّت ٔی ضؾٙس ،ث ٝایٗ حبِت ا ٍِٛی قطیب٘ی وط٘ٚطی ٔتؼبزَ ٌٛیٙس .قبذٞ ٝبی
آٟ٘ب قطیبٟ٘ب یب ػطٚق خب٘جی ٌٛیٙس .خطیبٖ ذ ٖٛقطیبٖ وط٘ٚط زض ٔیٛوبضز تمطیجبً  %75زض ط َٛزیبؾت َٛو ٔ ٝمبٔٚت ػطٚق وط٘ٚط اظ ثیٗ
ضفت ٝاؾت تبٔیٗ ٔی ٌطزز .زض حیٗ ؾیؿتٔ ،َٛمبٔٚت ػطٚق وط٘ٚطی ث ٝػّت افعایف فكبض زیٛاض ٜثطٙی (و ٝؾجت ا٘مجبض ثطٗ ٔی قٛز)
افعایف ٔی یبثس .زض حیٗ زیبؾت ،َٛذ ٖٛثب فكبضی و ٝزض ایٗ ٍٙٞبْ زض لٛؼ آئٛضت تحت ػٛٙاٖ فكبض زیبؾتِٛیه آئٛضتی ثٚ ٝخٛز آٔسٜ
ٚاضز قطائیٗ وط٘ٚط ٔی قٛز.
تخلیه خون وریذی از طریك سه سیستم وریذی للبی صورت می گیرد :
ؾیٛٙؼ وط٘ٚطی  ٚا٘كؼبثبت آٖ و ٝذٚ ٖٛضیسی لؿٕت اػظٓ ثطٗ چپ  ٚاوثط زیٛاضٞ ٜبی لّجی ثدع لساْ ثطٗ ضاؾت ضا ث ٝزّٞیع
ضاؾت ترّیٔ ٝی وٙس.
ٚضیسٞبی لّجی  -لسأی و ٝذٚ ٖٛضیسی لؿٕت ثعضٌی اظ ثطٗ ضاؾت ضا ترّیٔ ٝی وٙٙس.
ٚضیسٞبی تجعیٗ و ٝلؿٕتی اظ ذٚ ٖٛضیسی زّٞیع ضاؾت  ٚثطٗ ضاؾت ضا ٔؿتمیٕبً ثٞ ٝط چٟبض حفط ٜلّجی ترّیٔ ٝی وٙٙس .ایٗ ٔیعاٖ
ذ ٖٛزض ثسٖ ثؿیبض ٘بچیع ٔی ثبقس.
شریاى کرًٍری ٍ اًشعابات آى
RCA

LAD

جریاى خَى هیَکارد

جریاى سیستن ّدایتی

زّٞیع ضاؾت
ثطٗ ضاؾت

)%55 ( SAN
 ٚ AVNثب٘سَ ٞیؽ ( )%90

زیٛاض ٜتحتب٘ی ثطٗ چپ
زیٛاض ٜذّفی ثطٗ چپ ( )%90
 1 /3ذّفی زیٛاض ٜثیٗ ثطٙی

فبؾیى َٛذّفی ثب٘سَ ثطا٘چ چپ

زیٛاض ٜلسأی وٙبضی ثطٗ چپ

لؿٕت اػظٓ ثب٘سَ ثطا٘چ ضاؾت

 2 /3لسأی زیٛاض ٜثیٗ ثطٙی

فبؾیى َٛلسأی ثب٘سَ ثطا٘چ چپ
ثركی اظ فبؾیى َٛذّفی ثب٘سَ ثطا٘چ چپ

LCX

زّٞیع چپ

)%45 ( SAN

زیٛاض ٜلسأی وٙبضی ثطٗ چپ
زیٛاض ٜذّفی وٙبضی ثطٗ چپ
زیٛاض ٜذّفی ثطٗ چپ

 ٚ AVNثب٘سَ ٞیؽ ( )%10
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سیستم هذایتی
خصوصیات عضله للبی :
ػعّٝء ٔیٛوبضز زاضای چٟبض ذبصیت ث ٝقىّی ٔٙحصط ث ٝفطز ٔی ثبقس و ٝقبُٔ :
تٛا٘بیی ذٛزوبضی  :ث ٝتٛا٘بیی لّت ثطای قطٚع ایٕپبِؽ ٞبی ٔٙظٓ  ٚذٛز ث ٝذٛزی ث ٝصٛضت ذٛزوبض ثب آٙٔ ًٙٞظٓ ٌفتٔ ٝی قٛز.
اوثط ؾّٞ َٛبی لّجی ایٗ لبثّیت ضا زاض٘س ،أب ایٗ ذبصیت زض ٌط SA ٜثطخؿت ٝاؾت  ٚثبػث ٔی قٛز ،تب ث ٝصٛضت یه ظطثبٖ ؾبظ غبِت
زض لّت فؼبِیت وٙس.
تٛا٘بیی تحطیه  :ث ٝتٛا٘بیی ؾّٞ َٛبی لّجی زض پبؾد ث ٝتحطیه (ایٕپبِؽ ضؾیس )ٜث ٝػٛٙاٖ لبثّیت تحطیه ٌفتٔ ٝی قٛز .ؾّٞ َٛبی
تحطیىی ثب ؾّٞ َٛبی ظطثبٖ ؾبظی اظ ایٗ ٘ظط ٔتفبٚتٙس و ٝؾّٞ َٛبی ظ طثبٖ ؾبظ ثطای قطٚع یه ایٕپبِؽ احتیبخی ث ٝتحطیه ٘ساض٘س.

- TEL: 88915839 - Email:info@phdpezeshki.com

Site: www.phdpezeshki.com

راه های هذایتی در للب :
ؾّٞ َٛبی ترصص یبفت ٝؾیؿتٓ ٞسایتی ،ایٕپبِؽ اِىتطیىی ضا تِٛیس ٞ ٚسایت ٔی وٙٙس  ٚزض ٘تید ٝآٖ ػعّٝء ٔیٛوبضز ٔٙمجط ٔی قٛز.
ؾّٞ َٛبی ػعّ ٝلّت زاضای ذبصیت ضیتٕیه ٞؿتٙس یؼٙی اٌط یه لؿٕت اظ ٔیٛوبضز ضا خسا  ٚزض قطایط ٔٙبؾت لطاض زٞیٓ ثرف خسا
قس ٜث ٝا٘مجبظبت ضیتٕیه ذٛز ازأ ٝذٛاٞس زازٌ .طٞٚی اظ ؾِّٟٛب و ٝزاضای ؾطیغ تطیٗ ذبصیت ضیتٕیه شاتی ٞؿتٙس ٔطوع ظطثبٖ ؾبظ
ضا زض لّت تكىیُ ٔی زٙٞس  ٚتؼساز ظطثبٖ لّت ضا تؼییٗ ٔی وٙٙس.
ٔطوع ظطثبٖ ؾبظ یب پ یؽ ٔیىط اصّی زض یه لّت طجیؼیٌ ،ط ٜؾیٛٙؾی یب  SANاؾت .ایٗ ٌط ٜاظ ٌطٞٚی ؾّٞ َٛبی ترصص یبفتٝ
تكىیُ قس ٜو ٝزض زّٞیع ضاؾت ٘عزیه ٚضیس اخٛف فٛلب٘ی لطاض ٌطفت ٝا٘سٌ .ط SA ٜث ٝطٛض ذٛزوبض  ٚزض فٛاصُ ٔٙظٓ ظطثب٘بتی ث ٝتؼساز
 60- 100ظطث ٝزض زلیم ٝتِٛیس ٔی وٙس و ٝؾپؽ ٔٙدط ث ٝزپالضیعاؾی ٖٛزّٞیعٞب ٔی قٛز.
ایٕپبِؽ تِٛیس قس ٜزض ٌط SA ٜاظ ؾٔ ٝؿیط زض زّٞیع ضاؾت ثٌ ٝطٔ AV ٜی ضؾس و ٝث ٝایٗ ٔؿیطٞب ضاٟٞبی ثیٗ ٌط ٜای ٌٛیٙس و ٝقبُٔ
ضا ٜلسأیٔ ،یب٘ی  ٚذّفی اؾت .چٟبضٔیٗ ضا ٜثب٘سَ ثبذٕٗ ٔی ثبقس و ٝاظ ضا ٜلسأی خسا قس ٚ ٜایٕپبِؽ ضا ث ٝزّٞیع چپ ٔٙتمُ ٔی
وٙس .ؾ ٝضا ٜثیٗ ٌطٞی زض  AVثب یىسیٍط تاللی ٔی وٙٙسٌ .ط٘ AV ٜبحی ٝای اؾت و ٝثبفت ٞبی زّٞیعی  ٚثطٙی ثٔ ٓٞ ٝتصُ ٔی ق٘ٛس.
ؾّٞ َٛبی ثبال  ٚپبییٗ  AVلبزض ث ٝفؼبِیت ظطثبٖ ؾبظی زض ثؿیبضی قطایط ٔی ثبقٙس (ٔٙطمٛ٘ ٝزاَ یب خب٘ىكٙبَ).
ٔحُ لطاضٌیطی ٌط AV ٜثط ضٚی وٙبض ٜضاؾت زیٛاض ٜثیٗ زّٞیعی ٔی ثبقس .ػال ٜٚثط ایٙى ٝؾّٞ َٛبی ٌط AV ٜتٛا٘بیی اتٔٛبتیؿیت ٝضا زاض٘س
ٔؿئ َٛایدبز یه تأذیط فیعیِٛٛغیه زض ٞسایت ایٕپبِؽ ث ٝثطٟٙب ٘یع ٔی ثبقٙس .ایٕپبِؽ اظ ٌط AV ٜث ٝثب٘سَ ٞیؽ ٞسایت ٔی قٛز.
ثب٘سَ ٞیؽ ث ٝصٛضت "زْ" ٌطٔ AV ٜی ث بقس .ایٗ زؾت ٝوٛتب ٜثٛز ٚ ٜث ٝقىُ ضقت ٝؾیٕی ظریٓ زیسٔ ٜی قٛز  ٚث ٝز ٚقبذ ٝضاؾت ٚ
چپ تمؿیٓ ٔی قٛز ). (RBB , LBB
 RBBو ٝتٛؾط یه غالف ثبفت ٕٞجٙس پٛقیس ٜقس ٜث ٝؾٕت پبییٗ٘ ،بحی ٝضاؾت زیٛاض ٜثیٗ ثطٙی أتساز ٔی یبثس تب ث ٝػعّ ٝپبپیّط
لسأی ثطٗ ضاؾت ثطؾس  ٚاظ آ٘دب ث ٝؾیؿتٓ پٛضوٙػ ٔی پی٘ٛس٘س.
 LBBث ٝز ٚقبذ ٝلسأی  ٚذّفی تمؿیٓ ٔی قٛز .قبذ ٝلسأی ث ٝطٛض ٔؿتمیٓ ث ٝططف پبییٗ أتساز ٔی یبثس تب ث ٝػعّ ٝپبپیّط لسأی
ثطؾس .قبذ ٝذّفی ظریٓ تط ثٛز ٚ ٜث ٝػعّ ٝپبپیّط ذّفی ثطٗ چپ أتساز ٔی یبثسٞ .ط ز ٚزؾت ٝث ٝؾیؿتٓ پٛضوٙػ ٔتصُ ٔی ق٘ٛس.
فیجطٞبی پٛضوٙػ ث ٝصٛضت یه قجى ٝثط ضٚی ؾطح آ٘سٚوبضز لطاض ٔی ٌیط٘س ٔ ٚیٛوبضز ثطٟٙب ضا ؾٛضاخ ٔی وٙٙس  ٚث ٝپطیىبضز ٔی ضؾٙس.
ِصا ٔؿیط زپالضیعاؾی ٖٛزض ػعّ ٝثطٗ اظ آ٘سٚوبضز ث ٝاپی وبضز ٔی ثبقس .ؾّٞ َٛبی پٛضوٙػ زض ط َٛا٘تكبض ذٛز طٛیُ قس ٚ ٜقبُٔ
صفحبت ایٙتطو بِٔ ٝی ق٘ٛسٔ .ؿیط ضپالضیعاؾی٘ ٖٛیع ث ٝطجغ ثطػىؽ زپالضیعاؾیٔ ٖٛی ثبقس یؼٙی اظ اپی وبضز ث ٝآ٘سٚوبضز ٔی ثبقس.
ؾطػت اتٔٛبتیؿیت ٝؾّٞ َٛبی ٌط 40- 60 AV ٜثبض زض زلیم ٝاؾت .اٌط ٌط SA ٜثٙب ث ٝزالیّی لبزض ث ٝتِٛیس ایٕپبِؽ ٘جبقس ٌط AV ٜظطثبٖ
ؾبظی ضا ث ٝػٟسٔ ٜی ٌیطز  ٚاٌط ٘ AVیع زچبض اذتالَ قٛز .ػعّٔ ٝیٛوبضز ثطٗ ثب ؾطػتی وٕتط اظ  40ثبض زض زلیم ٝث ٝطٛض ضیتٕیه
ظطثبٖ ؾبظی ضا ث ٝػٟسٔ ٜی ٌیطز.
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تٛا٘بیی ٞسایت  :ث ٝتٛا٘بیی ؾّٞ َٛبی لّجی زض ٞسایت یه ایٕپبِؽ ضؾیس ٜزض ط َٛغكبٞبی ؾِّٛی تٛا٘بیی ٞسایت ٌٛیٙس.
تٛا٘بیی ا٘مجبض پصیطی  :ث ٝتٛا٘بیی پبؾرٍٛیی ؾّٞ َٛبی لّجی ث ٝصٛضت ا٘مجبض ،تٛا٘بیی ا٘مجبض پصیطی ٌٛیٙس .ثرف اػظٓ ػعّٝء
ٔیٛوبضز ایٗ لبثّیت ضا زاضا ٔی ثبقٙس.

بیهوشی و احیای قلبی  -ریوی

فصل اول :آناتومی و فیزیولوژی قلب

تعذاد ضربان پیس میکرهای داخلی للب :
تعداد ضرباى (ضربِ/دقیقِ)

هحل
گرُ

SA

60 - 100

گرُ

AV

40 - 60

الیاف پَرکٌژ

15 - 40

سیکل للبی :
یه ؾیىُ لّجی ث ٝفؼبِیت ٔؿتٕط حفطات لّت ،اظ ططیك ػّٕىطز ٕٞب ًٙٞاِىتطیىی  ٚػعال٘ی اقبضٔ ٜی وٙس .ؾیىُ لّجی ث ٝؾیؿتَٛ

نکات

عذٌ ای بر ایه بايروذ کٍ قلب طی دیاستًل ياقعاً بی حرکت است .طی ایه ديرٌ عريق قلب پر از خًن می شًد ي دي
سًم از چرخٍ قلبی را شامل می شًد.
فشار سیستًل ی

)فشار دیاستًلی

(

=  MAPفشار متًسط شریاوی

) : CI (Cardiac indexشاخص اختصاصی تر برای بررسی يضعیت َمًدیىامیک است.
 S2 , S1صذاَای طبیعی قلب َستىذ S3 .مرتبط با يضعیت مایعات ي  S4در رابطٍ با ظرفیت حفرات قلبی می باشذ.
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تخصصی تریه مرکس برگسار کىىذٌ کالسُای آمادگی آزمًن کارشىاسی ارشذ ي دکتری تخصصی رشتٍ َای علًم پسشکی  -مشايرٌ رایگان

- TEL: 88915839 - Email:info@phdpezeshki.com

Site: www.phdpezeshki.com

ثطٗ (ظٔب٘ی و ٝثطٗ ٔٙمجط ٔی قٛز)  ٚزیبؾت َٛثطٗ (ظٔبٖ اؾتطاحت لّت) تمؿیٓ ٔی قٛز.

