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 شرح بیماری 

 آٖ  ثٝ ضٛد خٛدخبرج ٚٔٙظٓ ؼجيؼي اسحبِز لّت ظزثبٟ٘بي سٔب٘يىٝ

 ايٗ آ٘مذرسٔبٖ اسز ٕٔىٗ. ٔيٍٛيٙذ آريشٕي يب غيزؼجيؼي ظزثبٖ

 سبثيزلزار٘ذٞذِٚي راسحز لّت وّي سؼذادظزثبٖ ثبضذوٝ وٛسبٜ آريشٕي

 ثسيبرسزيغ لّت ظزثبٖ ضٛدوٝ سجت اسز ٕٔىٗ درػٛض ٌبٞي

 .ٚدش يبثسيبرآٞسشٝ

 

 : ٘ٛاع ظزثبٟ٘بي غيزؼجيؼي لّجي ضبُٔا

  (تاکیکاردی)تپش قلب 

 لّت،ثصٛرر ظزثب حّٕٟبي فشايص يب ثؽٙي فٛق اي حّٕٝ سبويىبردي

 ٚ ثزٚسوزدٜ حّٕٟبي صٛرر ثٝ ٚ٘بٌٟب٘ي ضذيذ لّت سذص احسبس

 دردليمٝ ظزثٝ 130 -180 درحذ لّت ظزثبٖ ضذيذ افشايص ثٝ ٔٙجز

 لّت ٔؼٕٛالً ظزثبٖ ايٙٙٛع ٔجشالثٝ افزاد. ٔيطٛد ثيطشز ٌبٞي ٚحشي

 اِجشٝ. ٞباسزر ٔطىآل سٟٙب ظزثبٟ٘ب دار٘ذٚايجبدايٗ سبِٓ ػزٚق

 اسجّٕٝ يمّجي سبيزثيٕبريٟب ثٝ اثشال افزاددرٔؼزضر ٔب٘ٙذسبي

.  ٞسشٙذ…ٚ وزٚ٘زي ا٘سذادػزٚق

ثٝ سبچٙذسبػز ٚثؼذاسچٙذدليمٝ ثٛدٜ ٘بٌٟب٘ي ثٟصٛرر حٕالر ضزٚع

 ٘بٌٟب٘ي ثٟصٛرر درثيٕبرسشبٖ دارٚيي درٔبٖ ثب يب خٛد خٛدثٝ صٛرر

اسيه اسز ٕٚٔىٗ ثٛدٜ ٔشفبٚر حٕالر سؼذادايٗ. ٔيطٛ٘ذ لؽغ

.  يبچٙذثبردررٚسٔشغيزثبضذ ثبردرسبَ

  (برادی کاردی )کاهش ضربان قلب

. ٔيش٘ذ آراْ ثسيبر لّت ظزثبٖ وٝ اسز ٔؼٙي ايٗ ثٝ ثزاديىبردي

 اٌزظزثبٖ. اسز دردليمٝ ظزثٝ 100 سب 60 اوثزٔزدْ لّت سؼذادظزثبٖ

. ضذٞبسز ثزاديىبردي دچبر  ثبضذ،فزد ثبردردليمٝ 60 وٕشزاس لّت

 سبِٓ ثبِغ افزاد اس ثؼعي. اسز ؼجيؼي اٚلبر ٌبٞي لّت آٞسشٝ ظزثبٖ

.  ٞسشٙذ دردليمٝ 60 وٕشزاس لّت ظزثبٖ داراي جٛاٖ ٚرسضىبراٖ ٚ

ضربان زودرس بطني 

 سطىيُ لّت دردبييٗ سچٟبرحفزٜ،دٚدّٞيشدرثبالٚدٚثؽٖٗ اا٘سب لّت

 لّت اصّي ظزثب٘سبس. اسز خٖٛ خزٚج ٚ ٚرٚد ٔحُ وٝ ضذٞبسز

ٔي لّت وُ در اِىشزيىي ٔٛج يه ايجبد ٔٛجت دردّٞيشلزارداردوٝ

 ظزثب٘سبساصّي. راايجبدٔيىٙذ لّت ظزثبٖٜ ن ٔٛجي ايٗ  .ٌزدد

 ثزاثزثبسؼذاد٘جط ٔيىٙذوٝ صبدر ثبرايٕذبِس 100 سب 60 حذٚد دردليمٝ

 يمّت اسثؽٟٙب ظزثب٘سبسدريىي غيزؼجيؼي وبٖ٘ٛ يه ٌبٞي. اسز

 اثجبٚغيزؼجيؼي لّجٗ ظزثبٖ ٚدر٘شيجٝ اِىشزيىي ايجبدسحزيه ٔٙجزثٝ

 ٔخشّف ٘بثجبدرافزادٚضزايػ ي ظزثبٟ٘ب ايجبدايٗ. ٔيٍزدد درلّت

 ثسيبروٓ ثؽٙي رس سٚد ظزثبٟ٘بي سؼذاد اسز ٕٔىٗ. اسز ٔشفبٚر

ظزثبٖ سؼذادايٗ ٌبٞي رٚسثبضذ،ِٚي ثبردرضجب٘ٝ 15 سب 10ٚدرحذٚد

ظزثبٖ. ايجبدٔيطٛ٘ذ ثبردردليمٝ 30سب 20 ٚحذٚد سيبدثٛدٜ ٞب

. ايجبدضٛد لّجي ثيٕبري ٚثذٖٚ درافزادسبِٓ اسز ٕٔىٗ  ٞبيشٚدرسجؽٙي

 ٜة ٔٙجز ٌبٞي خٛضخيٓ ظزثبٟ٘بي ايٗ

 ضذٜ س٘ذٌي ٞذيذوٙٙذٜ رثؽٙي غيزؼجيؼي ضذيذٚظزثبٟ٘بي ػالئٓ 

 . ٔيطٛد لّجي ٘بٌٟب٘ي ٔزي ٔٙجزثٝ ٚدرٟ٘بيز

ضربان زودرس دهلیسی 

 ثٝ ٔٙجز لّت اسدّٞيشٞبي ظزثب٘سبسدريىي غيزؼجيؼي وبٖ٘ٛ يه ٌبٞبً

 سٙبٚة. ٔيطٛد ٘بثجب لّت ظزثبٖ ٘شيجٝ ٚدر اِىشزيىي سحزيه ايجبد

 اسز ٕٚٔىٗ ثٛدٜ ٔشفبٚر ٔخشّف ٘بثجبدرافزادٚضزايػ ظزثبٖ ايجبدايٗ

.  ثبضذ ثبردردليمٝ 30سب 20 رٚسيب ثبردرضجب٘ٝ 12 سب 10

 ثبايٗ. ايجبدٕ٘يٕٙبيذ ٟٕٔي ٚػالئٓ ثٛدٜ خٛضخيٓ وبٔالً آريشٕي ايٗ

.  ٚجٛدٔيآيذ ثٝ لّت سذص احسبس ثيٕبراٖ درثزخي حبَ

فیبريالسیون دهلیسی  

. اسز ضذٜ سطىيُ اسدٚدّٞيشٚدٚثؽٗ ا٘سبٖ لّت ٔيذا٘يذ ٕٞب٘ؽٛروٝ

 ا٘جبْ آًٞٙ ديص ٌزٜ ٘بْ ٔزوشدردّٞيشثٝ سٛسػ لّت ػعّٝ سحزيه

 ثٝ سذس ٚ ثؽٟٙب ثٝ سا٘ذأٟب اضذٜ جٕغ خٖٛ سخّيٝ ٔيٍزددٚٔٛجت

 دّٞيشثٟصٛرر ػعال٘ي سِّٟٛبي سٔب٘يىٝ. ٚضطٟبٔيطٛد وّجذٖ

 ضٛ٘ذ،در٘شيجٝ ثبرسحزيه 600 ػٙيحذٚد ثبالي ٚثبسزػز ٘بٔٙظٓ

 ا٘مجبض ثزاي فزصشي ٘ذاردٚدّٞيشٞب ٚجٛد دّٞيشي ٔٙظٓ ا٘مجبض

ثؽٗ ثٝ ؼٛروبُٔ ثٝ ٞسشٙذٕٚ٘يشٛا٘ٙذخٛ٘زا ػٕالًسبوٗٚ  اضشٝ ٔؤثز٘ذ

ٔي ٔيطٛدوبٞص خبرج اسلّت وٝ خٛ٘ي دس. وٙٙذ سخّيٝ ٞب

 ٚ٘بوبرآٔذ ٔيىٙذ٘يش٘بٔٙظٓ سجؼيز ٞبسدّٞيشٞب ثؽٗ يبثذ،ثب٘يبًظزثبٟ٘بي

 ٔيطٛدوٝ ٌفشٝ دّٞيشي فيجزيالسيٖٛ ثيٕبري ايٗ ثٝ. ٔيطٛ٘ذ

.  اسز ثسيبرضبيغ

فیبريالسیون بطني 
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 ايٙحبِز. اسز لّجي آريشٕيٟبي ٘ٛع خؽز٘بوشزيٗ ثؽٙي فيجزيالسيٖٛ

 ٚسذس ثؽٗ ػعالر اس ثخص اثشذايه ايٕذبِس ٔيبفشذوٝ اسفبق سٔب٘ي

ٔجذداًآٖ اِٚيٝ ٔحُ ثٝ ثبرسيذٖ وٙذٚسزا٘جبْ ديٍزراسحزيه ٘بحيٟبي

ثؽٟٙبٔي اوثز٘ٛاحي ٕٞشٔبٖ ا٘مجبض ثبػث سحزيه ايٗ. وٙذ راسحزيه

 ا٘مجبض ثؽٟٙبدرحبِز سبيز٘ٛاحي وٝ ضٛددرحبِي

 ٔيىٙٙذ حزوز لّت ػعّٝ ايٕذبِسٟبدراؼزاف ٌيز٘ذثٙبثزايٗ لزارٕ٘ي

.  ٔيطٛ٘ذ درلّت چزخطي ايجبدحزوبر ٔٛجت ،وٝ

 لّت وٝ  ٔيطٛد ٚآضفشٝ سزيغ حذي ثٝ لّت ريشٓ ضزايؽي درچٙيٗ

 حزوز جّٛ ديٍزثٝ خٖٛ. وبٔالًغيزٔؤثزٔيطٛد دٕخ ػٙٛاٖ ثٝ

 ٚثيٕبرٞٛضيبريص ٚجٛد٘خٛاٞذداضز فطبرخٛ٘ي ٕ٘يىٙذ،ثٙبثزايٗ

.  ٔيذٞذ رااسدسز

بلوک قلبي  

 يبضذيذدرا٘شمبَ دبيذارخفيف اخشالَ يه اس اسز ػجبرر لّجي ثّٛن

 ثيٕبري،ٕٞبٍٞٙي درايٗ. لّت دّٞيشٞبٚثؽٟٙبي ثيٗ ديبٟٔبيبِىشزيىي

 ثٝ لّت ظزثبٖ ٚوٙشزَ ٔيزٚد ٚثؽٟٙباسثيٗ دّٞيشٞب ا٘مجبظبر ثيٗ

 رخ درٞزسٙي ٔيشٛا٘ذ لّت ثّٛن. ٘خٛاٞذٌزفز ا٘جبْ درسشي

. ضبيؼشزاسز اسيبئسٍي ٚخبٕٟ٘بدس سبَ 40 ثبالي دٞذأبدرٔزداٖ

 عالئم 

 ٝ٘ذارد ايجبدضٛد،ٔؼٕٛالًػالٔشي وٛسبٞي سٔبٖ آريشٕي درصٛرسيى  .

 ٝػّٕىزدلّت ثىطٙذوٝ يبآ٘مذرؼَٛ ضذيذثٛدٜ آريشٕيٟب سٔب٘يى 

 وبفي خٖٛ وزدٖ دٕخ لبدرثٝ لّت اسز سبثيزلزارثذٞٙذ،ٕٔىٗ راسحز

 يبثيحبِي سز يبسجىي خسشٍي احسبس أزٔٙجزثٝ ايٗ. ٘جبضذ ثذٖ ثٝ

.  ٔيطٛد

 ٚدر٘شيجٝ لّت وزدٖ دٕخ سٛا٘بيي وبٞص ٔٙجزثٝ ٔيشٛا٘ذ لّت سذص 

.  ضٛد ٞٛضيبري سؽح اوبٞص  يسز سيٙٝ،سجىي ٘فس،دردلفسٝ سٍٙي

 ٗ٘بيجبدٌزدد يبٌزد سيٙٝ  درلفسٝ( ارسؼبش)ِزسش حسبس اسز ٕٔى .

 علل شايع 

 درافزادجٛا٘ي ٔيشٛا٘ذ ايٙحبِز. ٞسشٙذ ٘بضٙبخشٝ اغّت آريشٕيٟب ػّز

 حبَ دٞذ،أبدرػيٗ رخ ٘ذار٘ذ اسثيٕبري ضٛاٞذي ٞيچٍٛ٘ٝ وٝ

 ػٛأّي. ٔيذٞذ لّجٟسشٙذ٘يشرخ ػزٚق دچبرثيٕبري وٝ درافزادٔسٙي

:  ٔيٍزددػجبرسٙذاس آريشٕي خؽزاثشالثٝ افشايص ٔٛجت وٝ

 لّجي ثيٕبريٟبي 

 ست 

 سيزٚئيذ دزوبري 

 ٚاظؽزاة اسشزس 

 ٖسيٍبروطيذ 

 ٔب٘ٙذوبفئيٗ،وٛوبييٗ،افذريٗ ٚدارٚٞب اسٔٛاد ثؼعي ٔصزف 

 سٕذبسيه دسشٍبٜ سمٛيشىٙٙذٜٚ ٞبي يبسبيزدار

   عوارض احتمالي

 لّجي ٘برسبيي 

 ّٕٝلّجي ح 

  تشخیص 

 ٚٔؼبيٙٝ حبَ ثباخذضزح ٚػزٚق لّت ٔشخصص دشضه سٛسػ سطخيص 

 سطخيصي رٚضٟبي ديٍز اس ٘يبس درصٛرر. ٔيذذيزد ثيٕبرصٛرر دليك

:  ٔيطٛد ٔٛاردسيزاسشفبدٜ اسجّٕٝ

 ٘ٛارلّجي 

 ٚرسضي اسشزس سسشٟبي 

هولتر مانیتورينگ 

ر ٞبي وب ثٝ ٔيطٛدٚثيٕبرٔيشٛا٘ذ ٚصُ ٔبرةي ثٝ دسشٍبٞي رٚش درايٗ

 ٚغيزؼجيؼي ؼجيؼي ظزثبٟ٘بي يٝ وُ دسشٍبٜ. خٛدثذزداسد رٚسٔزٜ

 ظزثبٟ٘ب دٚرٜ اسٕبْ اس دس ٔيشٛا٘ذ ٔيٕٙبيذٚدشضه راثجز لّت

 . ٕ٘بيذ رارٚيز

 درمان 

 ٜٛس٘ذٌي سغييزضي 

 ٚسىشٝ خٖٛ ضذٖ خؽزِخشٝ ٔيشاٖ وبٞص ظذا٘ؼمبدجٟز دارٚٞبي 

.  ٔغشي

 ٔزثٛغ ضزايػ ٚدرٔبٖ ػبدير غي ظزثبٖ ٚوٙشزَ ديطٍيزي دارٚٞبي 

.  لّجي ٚ٘برسبيي لّجي وزٚ٘زي خٖٛ،ثيٕبري ٔب٘ٙذدزفطبري آٖ ثٝ

 اسشفبدٜ لّت ظزثبٖ سٙظيٓ ثٝ وٕه جٟز سزي ثب اسيه: ظزثب٘سبس 

.  ٔيىٙٙذ

 ٔيطٛد جبيٍذاري لّت درداخُ وٝ ضٛن دسشٍبٟٞبي  .

 لّجي ثبفز ٚسخزيت جزاحي  .

 در چه شرايطي به پسشک مراجعه نمايیذ؟ 

 لّجي غيزػبدي ظزثبٖ ضٕبٔجشالثٝ خب٘ٛادٜ يه درجٝي اساػعب اٌزيىي 

.  ٞسشٙذ

:  سيزايجبدٌزديذ ْئػال لّت غيزػبدي ايجبدظزثبٖ اٌزدرسٔبٖ

 ثٟشز٘طذ دليمٝ 10 سب 5 درػزض وٝ لّت سذص  .

 سز ٚسجىي ثيحبِي 

 ٚغص سٙىٛح 

 ٝسيٙٝ دردلفس 

 سٍٙيٙفس 
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 درصٛرسذاضشٙذرد :

ٔذيٍزٕٞزاٞجبدردراثٟذزسشبراؼالػذٞيئٔحّذرد،ا٘شطبردرد،ضذسذرد،ػال

.  دسبؼجمشجٛيشدشضىبلذأبسالسٔجٟششسىيٙذردضٕبراا٘جبٔذٞذ

 درصٛرسٛجٛددرداسفىجٟذبييٙيب٘بفٛيبسٛسضٕؼذٞجٟذزسشبراؼالػذٞيذ  .

 ٍٔٙزا٘ىٙٙذٜئدرصٛرسٕطبٞذٞذيٍزػال  .
 


