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 مقدمه

 

را نشان  یماریب یاسالمت  یزانهستند که م یی, عالئم و نشانه هایاتیعالئم ح

هستند. یاتح یانه هاعالئم نش یندهند ا یم  

شخص در ساعات  یکدر  یحت یگرد یبه فر یاز فرد یاتیعالئم ح یرمقاد 

 یکعالئم  یناز ا یکهر یاست, اما به طور معمول برا یرمختلف شبانه روز متغ

 یاشاخص ها نشانه اختالل  یناز ا یکدر هر  ییردارد و تغ وجود یعیمحدوده طب

.اقدامات پزشک است یافتبه در فرد یازاست و نشان دهنده ن یماریب  

 

 یا یباس یادهد ا یان ها نشان م یسه, تکرار و مقایاتیعالئم ح یریگ اندازه

حال مصدوم در حال  ینکها یاکنترل شده است  یمصدوم به شکل موثر یماریب

توان با حواس خود  یرا م یاتیبدتر شدن است و اغلب عالئم ح  

کرد,  یبرس) مشاهده کردن,گوش کردن, حس کردن (   

به طور معمول استفاده شود. دستگاه اندازه  یرز یلالزم است از وسا یول

دار,  یهثان ی, دماسنج, چراغ قوه, ساعت مچیپزشک یفشار خون, گوش یریگ

.و قلم یادداشتبرگ   

 

که شما اندازه خواهد گرفت یاتیح عالئم  

 

عالئم  ینبه عنوان پنجم یراحرارت, نبض, تنفس, فشارخون, درد  اخ درجه

یشودذکر م یاتیح   

 

در برخورد با  یدبا یزموارد ن ین) ا یاریهوش یتپوست, مردمک ها, وضع وضعیت

(شود یمصدوم برس  
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 نبض

 

 یکندم یرکه در رگــها س یکه از موج فشار یگردداطالق م  یانهابـه ضربان شر

.یدآ یم یدپد  

مـوج در  یـنسـرعـت ا گـردد( ینم یجاد)نبض به سبب حرکت روبه جـلو خـون ا 

از قـدرت آن  یطیدر عـروق مـح یـه،متـر در ثـانـ ۵-۳سـرخـرگ آئـورت  یـهنـاحـ

گـردد،  یم ودهکـاسـتـه شده اما به سرعتش افز  

و در  یهمتر در ثان ۱۰-۷بزرگ  یانهایسرعت آن در انشعابات شر ینبنابرا

است.  یهمتر در ثان ۳۵-۱۵کوچک  یانهایشر  

.یگرددخون منتقل م یاناز جر یعتربرابر سر ۱۵ موج فشار نبض  

 

در افراد سالم برابر با تعداد ضربان قلب در  یقه: تعداد ضربان نبض در دقنکته

 یکسان)ضربان قلب نامنظم( ضربان نبض و قلب  یتمیاست، اما در آر یقهدق

 یینقلب تع یو سمع صدا یطب یتوسط گوش یستینبوده و ضربان قلب با

.گردد  

 

منظم( و قدرت  یرغ یا)منظم و  یتمنبض شامل سرعت، ر یاتخصوص نکته:

.باشد ی( میقو یاو  یف)ضع  

 

بار در  ۱۰۰-۶۰: سرعت ضربان نبض در افراد سالم در حالت استراحت نکته

 یدشد یتو پس از فعال یقهبار در دق ۴۰در هنگام خواب ممکن است تا  یقه،دق

.برسد یزن یقهضربان در دق ۲۲۰-۲۰۰به  یجسم  

 

 یبه سن، جثه، وزن و آمادگ یقهنبض در دق یا: تعداد ضربان قلب و نکته

.دارد یافراد بستگ یجسمان  
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ازحد نرمال یشترعلل تعداد ضربان ب  

 

-استرس-یبدن یتفعال-یجاناته-درد-تب-یکم آب-یگرما زدگ-یزیخونر-شوک

-یگاراستعمال س-محرکات یرو سا ینمصرف کافئ-یکم خون-یروئیدغده ت یپرکار

درمان آسم یژهو یمصرف داروها  

 

 علل تعداد ضربان کمتر از حد نرمال

 

 ییهایونارسا یماریهاب-یعروق یقلب  یمصرف داروها-یروئیدغده ت یکار کم

مصرف سرکوب -یدشد یگرمازدگ-یعصب ییاشتها یب-افت حرارت بدن-یقلب

(کننده ها)مثل الکل  

 

یفنبض ضع علل  

 

-یداستفراغ شد-یزیخونر-یکم آب-یینفشار خون پا-شوک-یقلب یها نارسایی

یهسوء تغذ  

 

 سرعت تنفس

 

یقهبار در دق ۶۰-۴۰نوزادان:  در  

 

یقهبار در دق ۲۶-۱۸سال:  ۶-۱کودکان  در  

 

یقهبار در دق ۲۴-۱۲سال به باال:  ۷افراد  در  
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تنفس یاتخصوص  

 

سهولت  –کم عمق(  یاو  یقعمق )عم –( یقه)تعداد تنفس در دق سرعت

صدا دار یاصدا و  یب –سخت و دردناک(  یا)راحت و   

 

 درجه حرارت بدن

 

مصرف غذا، مصرف  ی،بدن یتهمچون جنس، فعال یحرارت بدن به عوامل درجه

 یماهانه بستگ یکلسرد، ساعت از روز و در زنان به مرحله س یاداغ و  یعاتما

 دارد

 

.گراد است یدرجه سانت ۲٫۳۷تا  ۵٫۳۶حرارت نرمال: درجه  

 

( فراتر از یزبان یر)ز یو دهان ۳٫۳۸فراتر از  یو گوش یرت مقعد:درجه حراتب

.یگردندگراد تب محسوب م یدرجه سانت ۸٫۳۷  

 

گراد  یدرجه سانت ۱٫۳۶بدن(: به درجه حرارت کمتر از  ی)کاهش دما هیپوترمی

یگردداطالق م  

 

بدن یدما یریاندازه گ یها محل  

 

(یشانیپوست )پ –صماخ(  گوش )پرده -بغل یرز –مقعد  –( یزبان یر)ز دهان ) 

 

.یباشندم یتر از دهان یقدق یو گوش ی:درجه حرارت مقعدنکته  
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 یگراد کمتر از دما یسانت ۶٫۰تا  ۳٫۰ یزبان یرشده ز یریاندازه گ ی:دمانکته

.یباشدم یو گوش یمقعد  

 

 یاز دما یشترگراد ب یسانت ۶٫۰تا  ۳٫۰ یبغل یرشده ز یریاندازه گ ی:دمانکته

.یباشدم یزبان یرز  

 

سرد، غذا و تنفس قرار  یاگرم و یدنیهاینوش یرتحت تاث یزبان یرز ی:دمانکته

.دارد  

 

 یانجر یط،مح یدما یرچراکه تحت تاث یستن ینانقابل اطم یپوست ی: دمانکته

.قرار دارد یخون موضع یانهوا و جر  

 

.از صبح هنگام است یشترگراد ب یسانت ۶٫۰بدن در هنگام عصر  ی:دمانکته  

 

بدن  ی. دمایباشددر حداکثر خود م یبدن زنان در هنگام تخمک گذار ی: دماتهنک

.گراد در نوسان است یسانت ۶٫۰ماهانه تا  یکلزنان در طول س  

 

-ها یستامینه یمخدر و آنت یوتیک،ب یآنت یمصرف داروها-تب: عفونت ها علل

 پر-ها( یسکته، سوختگ ی،گرمازدگ ی،)حمله قلب یدها و جراحات شد یبآس

.سرطانها یبرخ-یتآرتر-یروئیدغده ت یکار  

 

 یمصرف الکل و برخ-در معرض سرما واقع شدن-بدن: شوک یکاهش دما علل

نوزاد یاعفونت در افراد مسن و  یدر پ-یروئیدغده ت یکم کار-یابتد-داروها  
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 انواع دماسنجها

 

 

 

دما سنج مادون قرمز -یکیدماسنج الکترون-یوهج یحاو یا یشهش دماسنج

یشانیپ یدماسنج نوار-یگوش  

 

 یژه. بویگرددنم یهتوص یوهج یو حاو یا یشهش ی:استفاده از دماسنجهانکته

هنگام اندازه  یوهو خروج ج یشهکودکان چرا که احتمال شکسته شدن ش یبرا

وجود دارد یریگ  

 

یرنددرجه حرارت بدن مد نظر قرار گ یریاز اندازه گ یشپ یدکه با نکاتی  

 

استفاده از  یاو  یجسم یدشد یتساعت از فعال یکس از پ یستیبدن با یدما

شود یریاندازه گ یجکوز یاوان آب گرم و   

 

مصرف  یامصرف غذا و  یگار،پس از استعمال س یقهدق ۳۰ یدبدن با یدما

گردد یریگرم اندازه گ یاسرد و  یدنیهاینوش  

 

یا یوهج یاو  یجیتالبدن با دماسنج د یدما یریاندازه گ نحوه  

 

تر  یینپا یوهکه سطح ج یدمطمئن شو یا یوهاز قرار دادن دماسنج ج یشپ:نکته

گراد است یدرجه سانت ۳۷از   
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ید. سپس لبها را کامال ببندیدزبان قرار ده یررا ز یا یوهج یاو  یجیتالدماسنج د  

 

بوق در  یصدا یدنرا تا شن یجیتالو دماسنج د یقهدق ۳-۴را  یا یوهدماسنج ج

یدزبان نگه دار یرز  

 

 ی. برایدشده را بخوان یریاندازه گ یدما یجیتالپس از خارج ساختن دماسنج د

آن  ینگه داشته و به آرام یآن را بصورت افق یا یوهخواندن دما در دماسنج ج

گردد. یتآن رو یوهتا ستون ج یدرا بچرخان  

 یگراددرجه سانت ۲٫۰کوتاه  یمعال یاندرجه و فاصله م یکبلند  یمعال یانفاصله م 

یباشدم  

 

ید( شستشو دهید)سف یالکل طب یادر انتها دماسنج را با آب سرد و صابون  و   

 

بغل قرار داده  یررا ز یا یوهبغل دماسنج ج یرز یدما یری: به منظور اندازه گنکته

.یدگراد به عدد خوانده شده اضافه کن یسانت ۶٫۰. سپس یدصبر کن یقهدق ۳-۲و   

 

د سر دماسنج را توسط مواد لغزده ساز چرب مقع یدما یریاندازه گ ی:برانکته

. پس از یدمتر به داخل مقعد داخل کن یسانت ۵٫۲ یزانکرده و سر آن را به م

یدکن یزکامال تم یدماسنج را با آب و صابون و الکل طب یریاندازه گ  

 

گوش را داخل  یژهسر دماسنج و یستگوش کاف یدما یریاندازه گ ی: برانکته

 یهثان یک. پس از یدرا فشار ده یریه و دکمه آغاز اندازه گگوش قرار داد یمجرا

خواهد شد یینپرده صماخ تع یدما  
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 آپنه خواب
 

 آپنه خواب از اختالالت حیاتی است.
 

دهد که تنفس  یرخ م یاست و هنگام ینوع اختالل خواب جد یکخواب  یآپنه 

ها درمان خواب آن یکه آپنه  یشود. کسان یخواب منقطع م ینآن شخص در ح

 نشده است ممکن است به صورت

ممکن است به  یاوقات حت یخواب قطع شود، گاه ینتنفس آنها در ح مکرر

برسد.  یزصد مرتبه ن  

  یافتدر یکاف یژنبدن اکس یاجزا یراست که مغز و سا یمعن ینبه ا ینا

.کنند ینم  

خواب عبارتند از یآپنه  یاصل انوع  

(OSA)  خواب یانسداد یآپنه   

 یناست. ا یاز انسداد راه تنفس یتر از نوع دوم است و ناش یجنوع آپنه را این

افتد یشود که بافت نرم پشت گلو در طول خواب م یم یجادا ینوع آپنه وقت   

در مرکز  یثبات یشود اما به علت ب یبسته نم ینوع آپنه، راه تنفس ینا در

.ه تنفس کنندها عالمت بدهد ک یچهتواند به ماه یمغز نم ی،کنترل تنفس  
 

خواب مختلط: یآپنه  سندرم  

و  یخواب انسداد یشخص هم آپنه  یکشود که  یم یجادا ینوع آپنه وقت ینا 

را داشته باشد یهم آپنه خواب مرکز  

که ممکن است هر کدام از انواع آپنه خواب را داشته  یدکن یاحساس م اگر

.یدبه دکترتان مراجعه کن ید،باش  

از بروز مشکالت  یریبه جلوگ یم را کاهش داده و حتتواند عالئ یدرمان م 

و مشکالت یقلب  

.کرده باشد یکمک بزرگ دیگر  
 

www.takbook.com



 12 دانشنامه اختالالت حیاتی

 

 

 عالئم آپنه خواب 

با هم  یو مرکز یخواب انسداد یآپنه  یعالئم و نشانه ها یاوقات وقت گاهی

خواب مشکل است.  ینوع آپنه  یصشود تشخ یم یبترک  

یو مرکز یاب انسدادخو ینشانه ها و عالئم آپنه  ینتر یجرا  

عبارتند از یصتشخ برای   

دهد یرخ م یخواب انسداد یدر آپنه  یشتربلند، که معموال ب خرپف  

شاهد آن است یگریمنقطع در طول خواب که شخص د تنفس  

 یآپنه  ینشان دهنده  یادنفس، که به احتمال ز یهمراه با تنگ یدنخواب پر از

است یخواب مرکز  

دهان و گلو درد یشکشدن همراه با خ یدارب  

یستخواب چ ی آپنه   

یصبحگاه سردرد  

یخواب بی  

در طول روز گلو درد یخواب پر  

 نداشتن تمرکز

یخلق بد  

 

شما شل  یپشت گلو یها یچهدهد که ماه یرخ م یزمان یآپنه خواب انسداد

 شده باشد.

است  یزانکام نرم آو ینکه از ا یشکل یها از کام نرم، بافت مثلث یچهماه ینا 

 )زبان کوچک(، لوزه ها،

کند یم یتگلو و زبان حما یجانب دیوارهای  

 یا یکتنفس بار ینشما در ح یشوند، راه تنفس یکه ماهچه ها شل م هنگامی

.یدکن یافتدر یکاف یژناکس یدتوان یشود و شما نم یبسته م  
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پایین خون شما یژنممکن است باعث شود سطح اکس ینا   

مدت  یک یکند و شما را برا یدر تنفس را حس م یناتوان ین.مغز شما ایایدب

یدخود را باز کن یراه تنفس یدکند که بتوان یم یدارکوتاه ب  پا 

شدن آنقدر کوتاه است که ممکن است شما اصال آن را  یدارب یناوقات ا گاهی

 یا یخرپف کردن، خفگ ی.ممکن است در خواب از شما صدایاوریدبه خاطر ن

شود. یدهنفس نفس زدن شن  

تواندیالگو م ینا   

۳۰ 

 یشما برا ییاختالالت، توانا ینمرتبه در ساعت در طول شب تکرار شود. ا 

شود  یبرد و احتماال باعث م یم ینخواب را از ب یقبه فاز مطلوب و عم یدنرس

یداریشما در طول روز و ساعات ب  

یدداشته باش یو خستگ یخواب آلودگ احساس  

هستند ممکن خودشان متوجه نشوند که خواب مبتال  یکه به آپنه  کسانی

نوع آپنه  ینکه به ا یاز افراد یشود. در واقع بعض یخواب آن ها مکررا قطع م

 خواب مبتال هستند ممکن است تصور کنند که

اند یدهشب را خوب خواب تمام  
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در معرض خطر آپنه خواب هستند یچه کسان  

 یحت یفتدتفاق با یهر شخص یو برا یتواند در هر سن یخواب م ی آپنه

خواب هستند یدر معرض خطر آپنه  یشترب یرکودکان. افراد ز  

خواب هستند یاز زنان در معرض خطر آپنه  یشتر. مردان دو برابر بمردان  

که اضافه وزن دارند افرادی  

سال است ۴۰ یکه سنشان باال افرادی  

 ۱۶ن و در مردا یشترب یا ینچا ۱۷گردنشان بزرگ است )  یطمح یزکه سا کسانی

(در زنان یشترب یا ینچا ) 

  دارندبزرگ  یکه لوزه  یکسان

دارند  یاستخوان فک کوچک یابزرگ  زبان  

است یکآن ها بار یکه راه تنفس کسانی  

خواب دارند یآپنه  یخانوادگ یکه سابقه  کسانی  

 یها یچهمواد ماه ینکنند. ا یکه الکل، آرام و بخش و مسکن مصرف م کسانی

ندک یحلق را شل م  

هستند یکه دچار رفالکس معده به مر کسانی  

در  یگراز افراد د یشترسه برابر ب یها یگاریکشند. س یم یگارکه س کسانی

 معرض خطر آپنه خواب هستند

خواب  یدر معرض آپنه  یشترهستند ب یقلب یها یماریکه دچار ب کسانی

قرار دارند یمرکز  

در معرض خطر آپنه خواب  یشترکه در گذشته دچار سکته شده بودند ب کسانی

هستند یمرکز  
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 آریتمی
 

 آریتمی از اختالالت حیاتی است.
 

یط خاص قرار شنوند که در شرا یا مقلب خود ر یصدا یاز افراد وقت یاریبس

  دارند ودر زمانی که فعالیت ورزشی دارند

آریتمی و افزایش ضربان قلب میگردد از داروها باعث یمصرف برخ  

 یآوا ینممکن است اشود   یتوجه یدر صورت ب قلبضربان  ینظم بیبه 

.خاموش شود یشههم یبرا یاتیح  
 

ای باشد که فر متوجه کارکرد قلب  ید به گونهضربان قلب با ی" در حالت عاد

 نشود

کند شود( یتند و گاه ینامرتب)گاه   ضربان قلب  یو اگر به هر علت   

  یزیدهل یحفره ها یکه منشا آن از قسمت ها باشد  یفوق بطن تواند  می

قلب است.    

که  یمبدخ تمی  

یاز بطن ها و از حفره ها می تواند  منشا آن   ا شود. ام یم یجهسرگ یگاه

 قلبی باشد.

 علل مختلفی زمینه ساز بروز آریتمی قلب است
 

بیماریهای مادر زادی قلب و اختالالت قلبی همه دربروز آریتمی نقش عمده 

 دارند.
 

 درمان آریتمی قلب بستگی به علل بروز آن دارد
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 برادی کاردیا
 

 برادی کاردی از اختالالت حیاتی در بدن انسان است.
 

یكارد یبراد (BRADYCARDIA)زماني است كه ضربان قلب، از حد نرمال، ،  

 كمتر باشد.

آهسته بودن ضربان قلب، نوعي آريتمي قلبي به شمار مي آيد   

ريتمي قلبي، وضعیتي است كه در ريتم قلب، اختالل وجود دارد،منظور از آ  

مثال، ضربان قلب مي تواند بسیار سريع يا بسیار آهسته بوده، يا اينكه برای  

منظم و طبیعي نداشته باشد. الگوی  

در بعضي موارد، آريتمي ها، بي خطر   

نمحسوب شده، و مشكلي ايجاد نمي كنند. اما برخي آريتمي ها، خطرآفري  

.بوده و مهلك و كشنده به شمار مي آيند  
 

هر روزه حدود صدهزار بار ضربان دارد كه معموال در ی،يك قلب عاد  

 حدود شصت تا صد ضربان در دقیقه مي تواند متفاوت باشد.

بسته به نوع   

 فعالیت، رژيم غذايي، مصرف داروها، و همچنین سن، ممكن است در تعداد

و طبیعي محسوب مي شود یگیرد كه عادقلب، تغییراتي صورت ب ضربان  
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ضربان در دقیقه، كاهش پیدا كند، معموال ۶۰اگر ضربان قلب، به كمتر از   

)ضربان قلب كمتر از یكارد یآهسته و غیرطبیعي شمرده شده، به آن براد  

( گفته مي شود. نرمال  

 

 

مي تواند بي خطر باشد، و يا ممكن است یكارد یبراد  

ديد مواجه كند. در مواقعي مانند زمان خواب، ضربانزندگي فرد را با ته  

 قلب كاهش مي يابد، اما هنوز طبیعي محسوب مي شود. همچنین، تعداد

آهسته و غیرطبیعي گفته شود، یفرد یخاصي ضربان قلب، ممكن است برا  

ديگر، اين گونه نباشد. یفرد یبرا اما  

و یمثال، يك ورزشكار جوان، قو یبرا   

كار مي كند، ممكن است در زمان استراحت، یبه طور موثركه قلبش  سالم،  

ضربان در دقیقه داشته باشد، اما در زمان تمرين، تعداد ضربان به ۴۰تا  ۳۰  

، افزايش پیدا كند. همه اين ها طبیعي هستند ۱۸۰مي تواند به حدود  راحتي  

۴۰تا  ۳۰ديگر، زماني كه از پله باال مي رود، ممكن است ضربان  یفرد در  

 باشد، ولي فرد، ضعف و خستگي در خود احساس مي كند. اين وضعیت، غیر

 طبیعي به شمار مي آيد
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 ضربان قلب، توسط سیستم هدايت الكتريكي قلب ايجاد مي شود. عوامل

مي توانند بر سیستم هدايت الكتريكي قلب، تاثیرگذار بوده و يا آنرا یبسیار  

 با مشكل مواجه كنند، شامل

قلبي به دلیل افزايش سنفرسودگي بافت   

قلبي و يا حمله قلبي یوارده به بافت قلبي ناشي از بیمار یها آسیب  

 فشار خون باال

(یدر قلب از بدو تولد )نقص قلب مادرزاد اختالل  

 میوكارديت، عفونت و التهاب بافت قلب

 مشكلي ناشي از جراحي قلب

 

سمت عضله قلبالكتريكي را از گره سینوسي به  یمسیرهايي كه تكانه ها  

 هدايت مي كنند، مي توانند به فرسودگي، پارگي يا گسستگي دچار شوند كه

 اصطالحا بلوک قلبي نامیده مي شود. 

 عضله قلب تنها زماني ضربان تولید

 مي كند كه در اثر رسیدن سیگنال الكتريكي، منقبض شده باشد. در عارضه

ريكي را به میزان معمول،الكت یقلبي، ضربان ساز طبیعي قلب، تكانه ها بلوک  

انقباضي یمي نمايد، اما در مسیر رسیدن به عضله قلب، اين سیگنال ها تولید  

 با مشكل مواجه هستند
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 عالئم و نشانه هاي ضربان قلب پايین

 احساس ضعف

در باال رفتن از پله، راه رفتن يا ورزش كردن یدشوار  

 خستگي مفرط

كه نفس ها كوتاه و سطحيتنگي نفس )نفس كشیدن دشوار است يا اين  

(هستند  

 سبكي سر و احساس گیجي

 از هوش رفتن يا سنكوپ، از حال رفتن يا غش كردن نیز گفته مي شود

(تشخیص ضربان قلب پايین )برادي كاردي  

 به منظور تشخیص پزشكي، همچنین يافتن علت و محل از كار افتادن

. همچنین، سايربه شمار مي آيد یالكتريكي، نوار قلب ضرور یها تكانه  

 تست ها نیز ممكن است الزم باشند تا وضعیت عروق كرونر و نیز عملكرد

 عضله قلب، مورد بررسي قرار بگیرند

)ضربان قلب پايین( باعث شود در بیمار، يك يا بیشتر یكارد یبراد اگر  

 نشانه خطرناک )موارد باال(، به وجود بیايد، ممكن است ضربان ساز مصنوعي

اشد تا تعداد ضربان قلب، تصحیح شود.مورد نیاز ب  

 

اگر مصرف دارو، سبب   

باشد، بیمار مي بايست با پزشك خود مشورت نمايد  یكارد یبراد بروز  
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()ضربان قلب پايین یكارد یبراد یعوارض و پیامد ها  

شديد و طوالني مدت، مي تواند اين پیامد ها را به یكارد برادی  

 دنبال داشته باشد
 

قلبي نارسايي  

یاز حال رفتن و يا كاهش سطح هوشیار سنكوپ،  

 آنژين قلبي، درد در ناحیه قفسه سینه كه منشا آن، عروق كرونر

 باشند

 فشار خون باال
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 تنفس شین استوک
 

اتی است.تنفس شیت استوک از اختالالت حی  

 

 یک شود یشناخته م یزاستوکس که به نام تنفس متناوب ن - ینتنفس ش

است.  ینرمال تنفس یرغ یالگو  

 

عمیق میگردد و به یندهاست که به شکل فزا یاستوکس شامل تنفس – ینش  

 تدریج کند میشود. 
 

کندیکامل بروز م یداریهم در طول خواب و هم در زمان ب یاختالل تنفس این  

 

است. یعشا یشتراست که در طول خواب ب ینقاد بر ااعت  
 

یمعال  

کنندیرا تجربه م یراستوکس معموالٌ موارد ز – یندچار تنفس ش افراد  

است یدننفس در هنگام دراز کش یارتوپنه: ارتوپنه تنگ • . 

نفس حمله یتنگ • و سرفه.  یدنفس شد یشبانه: تنگ یاتنگی نفس حمله   

 

درشب گردد ختالل خواب و باعث ا کند  

مفرط:  یاز حد در طول روز و خستگ یشب آلودگی  

این اختالل نتیجه اختالل در خواب شبانه است.   
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  یاحتقان یینارسا یا یکاستوکس در افراد دچار اختالالت نورولوژ – ینتنفس ش

 قلب احتمال بروز دارد.

شودیته ماز اجزاء سندرم آپنه خواب شناخ یکیبه عنوان  یناختالل همچن این  
 

 

نشود،  ییاستوکس ممکن است شناسا – یناز موارد ش یاریهر حال، بس در  
 

 اختالالت همراه با تنفس شین استوک

 

ارتفاع یناخوش یا یماریب •  

یصدمه مغز •  

یمغز یتومورها •  

ید یتمسموم • کربن اکسید  

مزمن یویادم ر •  

یپوناترمیه •  

فشار داخل جمجمه • یا  

یویکل یینارسا •  

یسم یانسفالوپات •  
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استوکس - ینش یریتمد  

استوکس  – ینتنفس ش مدیریت ینهگز یشامل تمام تواند  یرز یدرمان های

باشدیم  

 

یقلب یینارسا درمان  

یم شودیقلب که عامل اختالل محسوب م یانسداد یینارسا درمان به  تواند

استوکس کمک کند – ینتنفس ش یمرفع عال  

 متدهای درمان
 

اروهاد •  

قلب یچۀدر یجراح •  

قلب یوندپ •  

دستگاه یرو سا یکرم یساستفاده از پ •  ها

 

مکمل اکسیژن  

 اکسیژن مکمل میتواند اختالل را کنترل نماید
 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 28 دانشنامه اختالالت حیاتی
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 سیانوز
 

 سیانوز از اختالالت حیاتی است.
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باشد. یبنفش م یا یر رنگ پوست به ابیی( تغ یانوز) س یکبود   

. یشودم یدهو بستر ناخن ها د ،زبان لب ها یدر رو یبه راحت یکبود  

در خون یژنممکن است نشان دهنده کاهش اکس یانوزس   

اغلب بعلت مخلوط شدن  یباشد ول یویر یماریاز ب یممکن است ناش.  باشد

 خون روشن و

از اختالل قلب و عروق بزرگ  ی( ناش یژنو کم اکس یژن) خون پراکس تیره

.  یباشدم  

یا یانوزس  

 یقنه از طر یشودمشخص م ینهمعا یقاست که از طر ینیبال یافته کبودی

. یشگاهازما  

یگاه یول  

ممکن است  یانوزس یصنور اطاق تشخ یفیتک یانوع رنگ پوست افراد  بدلیل

راحت یلیخ  

.گردد یشدن انگشتان م یمدت باعث چماق یطوالن یانوز. سنباشد  

 

یانوزعلت س   

.  یباشدرنگ خون م ییربخاطر تغ یانوزعلت س  

قرمز یکاف یژنخون نرمال بعلت داشتن مقدار اکس   

یدارنگ پ ر   خون به رنگ  یژندر صورت کاهش مقدار اکس یکهرنگ است درحال

. میکند ییربنفش تغ یا یاب  

 

ها پوست بصورت  یرگ( در مو یژنوجود خون قرمز ) پراکس یلدر افراد نرمال بدل

ودیشم یدهد صورتی قرمز  
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از اجزا  یکیگردد .  یپوست م یخون باعث رنگ اب یژنکاهش اکس یکهحال در

 مهم خون

در بدن  یژنو باعث انتقال اکس یدهچسب یژنکه به اکس یباشدم هموگلوبین

  یگرددم

یکهدر صورت  

خون باشد باعث  یترل یسیگرم در د ۵از  یشب یژنبدون اکس ینهموگلوب مقدار

.گردد یم یانوزظهور س  

 یکهدهند در حال یرا نشان نم یانوزس یدارند براحت یکم خون یکهافراد ینبنابرا

که یمارانیب  

دهند یرا نشان م یانوزس یدارند براحت یظغل خون   
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 یماریهای.تمام بیباشدم یقلب یمادرزاد یانوزبیماریهایس یعاز علل شا یکی

قلب باعث یمادرزاد  

شوند ینم سیانوز  

عروق بزرگ ، عدم یفالوت،جابجا یاز جمله تترالوژ یماریهاب یناز ا یو تعداد   

باعث  یگرد یو تعداد یتک بطن یوی،قلبر یچهو در یسه لت یچهدر تشکیل

.یشوندم یکبود  

 

نوزاد  یزجر تنفس یل.از قب یباشدم یویر یماریهایب یانوزاز علل س یگرد یکی

 ورود مواد مختلف به

که در کنترل  یمغز یماریهایها و ب یهر یل،عدم تشک یویعفونت ر یه،ر داخل

.  دارند مرکز تنفس نقش  

 

نفس  یهمراه با تنگ یویر یماریهایقلب اغلب ب یمادرزاد یماریهایبرخالف ب

گذرا دارند ماهیت بوده و  

یجراح یقبوده واز طر یمیمعموال دا یانوزس یقلب یماریهایکه در ب یدر صورت  

باشند. یدرمان م قابل  

ینمیااز جمله متهموگلوب یخون یماریهایب یانوزنادر س یاز علت ها یگرد یکی  

.باشد ینم یژنبه اکس یدنقادر به چسب ینباشد که در ان هموگلوب می  
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 تب 
 

از اختالالت  حیاتی است.تب   
 

 

در بدن شماست یرعادیاتفاق غ یکتب نشان دهنده وجود   

به  ینکهمگر ا یست،است اما معموالا نگران کننده ن ینددر بزرگساالن تب ناخوشا  

باالتر برسد.  یا دیگراسانت درجه39  

مختصر دما یشو کودکان نوپا، افزا یرخوارانش یبرا  

باشد یعفونت جد یکاست نشان دهنده  ممکن  

یازکه ن داروهایی  ) OTC یرود. برخ یم ینچند روز از ب یتب ط یبه طور کل 

یداروها  

اوقات بهتر است تب  یدهند اما برخ ینسخه پزشک ندارند( تب را کاهش م به

.دنشو درمان  

 

از یمقابله با تعداد یدر کمک به بدن برا یدیرسد که تب نقش کل یبه نظر م  

.عفونت ها داشته باشد  

 نشانه ها

باالتر از حد نرمال برسد، شما تب  یکه درجه حرارت بدن شما به درجه ا زمانی

یددار  

.است یگرادسانت 37حرارت نرمال حدوداا  درجه  
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تب عبارتند از یبا توجه به علت تب، عالئم و نشانه ها  

یقتعر •  

 لرز •

 سردرد •

یدرد عضالن •  

 کاهش اشتها •

 کم شدن آب بدن •

یضعف عموم •  

 

 

با بزرگساالن نگران کننده تر  یسهو کودکان در مقا یرخوارانتب بدون علت در ش

 است

یریدا پزشک کودکتان تماس بگب یلموارد ذ در  

باالتر باشد یا یگرادسانت 38رکتوم  یماه باشد و دما 3سن کودک کمتر از  •  
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کند، به حاالت  یبرقرار م یاگر کودک شما تب دارد اما با شما تماس چشم

 چهره و

کند، وجود  یم ینوشد و باز یم یعاتدهد، ما یشما واکنش نشان م صدای

یستن کننده تب نگران  

 

عبارتند از یریدبا پزشک تماس بگ یدکه با مواردی  

معده  یاکند، سردرد  یاست، مکرراا استفراغ م یرپذ یکتحر یاتوجه  یکودک ب •

 درد

قابل توجه شود یکه سبب ناراحت یگریهر گونه عالئم د یادارد  شدید  

(ساله و بزرگتر 2بکشد)در کودکان روز طول  3از  یشترتب ب •  

با شما برقرار کند یفضع یتوجه باشد و تماس چشم یکودک ب •  

 

  یدهنام یپوتاالموسدر مغز که ه یدهد که منطقه ا یم یرو یتب زمان

شود و یم  

شود.  یدرجه حرارت بدن شما م یشن است سبب افزابد ترموستات  

هنگام یندر ا  

 یلباس ها یا یدممکن است احساس سرما کرده و از پتو استفاده کن شما

یشتریب  

.یدکن یدنشروع به لرز یا بپوشید  
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بدن عبارتند از یدما یشافزا یاتب  یجادعلل ا : 

یروسو •  

یاییعفونت باکتر •  

یدشد یآفتاب سوختگ •  

()التهاب مفاصلیدروماتوئ یتمانند آرتر یالتهاب یها یماریب •  

یمتومور بدخ •  

 یداروها یاضد فشارخون باال  یها، داروها یوتیکب یداروها، مانند آنت یبرخ •

 تشنج

واکسن پنوموکوک یاسرفه  یاهکزاز و س یفتری،مانند دواکسن ها،  یبرخ •  
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نفس تنگی   

نفس از اختالالت حیاتی است.تنگی   

 

 

 یماری. بیندگو ینفس م یتنفس را تنگ ینددر فرا یندهر گونه احساس ناخوشا

نفس تنگی در ابتال به یعروق یقلبو  یتنفس یها  

به  یقهبار در دق 12دارند. هر فرد در شبانه روز به طور متوسط  ینقش عمده ا

 صورت ناخودآگاه دم و

 

تنفس  یندفرد فرآ یوقت ینبنابرا یست،دهد که از آن مطلع ن یانجام م بازدم

تنفس یعنیکند،  یخود را احساس م  

.خارج شده است یاز حالت عاد او  

است. یماریب یکاز  یبلکه عالمت یست،ن یماریب یکس سنف تنگی  

تعداد یشدارد و در افزا ینفس انواع مختلف یتنگ   

 یخستگ یاو  ینهس یرو ینیاحساس سنگ یدن،کش یازهعمق تنفس، خم و

خود ییزودرس در باال رفتن از پله و سر باال  

دهد ینشان م را  

به آن  یکس واقعا توجه یچنفس از جمله اتفاقات معمول است که ه تنگی

نفس به دنبال هرگونه یکند. تنگ ینم  

 ید،کن یکه بلند م ینیسنگ یهر وزنه  یا یدده یکه انجام م یدیشد فعالیت

افتد. شما با سر و صدا نفس یاتفاق م  

 یژنفرو بردن اکس یو برا یدکن یو تقال م یدزن ینفس نفس م ید،کش می

. بعد ازیدکن یتنفس م یبه سخت ی،مغذ  

گردد.  یباز م یاعصاب تان آرام شد، تنفس تان به حالت عاد یکههنگام مدتی

ما در یهمه  یبااست که تقر یزیچ ینا  

مطلقا  ی،نفس موقت یتنگ ینچن یو برا یمکن یروزمره مان تجربه م زندگی

.یستن یبه نگران یازین  
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نفس یعلل تنگ  

احتمال وجود دارد که  ینخاص باشد، ا یها یفرد مستعد ابتال به آلرژ یکاگر  -

نفس رنج ببرد یاز تنگ  

نفس هستند یتنگ یعشا یارعلت بس یکمانند آسم،  یاختالالت تنفس -  

 یکهاست هنگام ینا یلشنفس شود. دل یتواند منجر به تنگ یزمین یپرخور -

معده باد کرده ید،کن یم یرشما پرخو  

شود ینفس م یکند و باعث تنگ یفشار وارد م یافراگمد به  

برد، آن گاه ممکن است به علت التهاب لوله  یرنج م یتاز برونش یاگر کس -

نفس شود یدچار تنگ یا یژهنا یها  

نفس  یتوانند باعث تنگ یم یزن یشرفتدرحال پ یدشد یاختالالت اضطراب -

شود ینهقفسه س سفتی تواند منجر به یاضطراب م یراشوند ز  

 

نفس را  یبرند، ممکن است تنگ یرنج م یکه از اختالالت مختلف قلب یافراد -

الوقوع باشد قریب نفس یمورد تنگ ینتجربه کنند. در ا  

 

 حمله

یقلب یک یتواند نشانه  می  

 یجر به تنگامر من ینشوند. ا یهتوانند باعث زخم بافت ر یم یهر یها یماریب -

شود ینفس م  

نفس در هنگام  یتواند باعث تنگ یم یبدن یها یتفعال یرعدم تحرک و سا -

شود یعاد یها یتانجام فعال  

نفس  یدچار تنگ یشتریکه دارند، به احتمال ب ییافراد چاق به علت وزن باال -

شوند یم  
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خس سینه خس   
 

خس سینه از اختالالت حیاتی است.خس   
 

از حد  یشب یتعالمت مشخٔصه آسم است. آسم حساس ینهخس خس س

 شش ها است که باعث

شود. یم یهوائ یو انقباض مجار التهاب  

ها آنها را یچهشوند و انقباض ماه ینازک م یمجار ینا   

آورند ینفس م یدوگانه تنگ یفشردگ ینفشارند و ا یم بیشتر  

آغازگر  یکبه  یازندارند. خس خس ن ینهخس خس س یشهبه آسم هم مبتالیان

اگر یدارد. ول  

آن فراوان است یحساس باشند، آغازگر برا یلیخ مجاری  

 یم –توالت  یبو یعطر، حت یگار،مختلف، دود س یارهابخ – یزیهر چ بوی

 تواند در افراد مبتال

ها را  یژهباز بافت نا یطدر مح یکار طوالن ینخس خس کند. همچن یجادآسم ا به

 خشک کرده و

 یعفونت، و تنش ها ی،کند. آلرژ یصاف اطراف آنها را منقبض م یها ماهیچه

ینرا هم به ا یروان  

یدخس خس اضافه کن آغازگرهای  
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ساده، مثل  ی. عفونت هایستنداما همه خس خس ها مربوط به آسم ن

یروسی،و یا ی،سرماخوردگ  

 یچکرده و بدون ه یرا پر از ترشحات مخاط یهوائ یپهلو، مجار ینهس مثل

سازد.  یخس هم م خس یجادسابٔقه آسم ا  

 

یبباشد که تخر یزمتواند نشأنه وجود آمف یخس خس م ینهمچن  

شش ها است یهوائ یها حبابچه  

مزمن معموالا در هنگام بازدم است. وجود  یتو برنش یزمخس آسم، آمف خس

 خس خس در هنگام

است یتنفس یمجار یدر بخش فوقان ینسدادمعموالا به علت ا دم  

تواند تنفس را صدادار کند که آن را  یم ینا یاتورم حنجره  یاواقع، هر عفونت  در

نامند یخرخر م  

آورد. علت هر  یحالت را به وجود م ینهم ا یتنفس یدر مجرا یزیشدن چ وارد

 چه باشد، خرخر

را الزم دارد یپزشک یزنگ اخطار است و مراقبت فور یک همیشه  
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تنفس از مخاط از  ی. اگر خس خس با چند سرٔفه پاک کننٔده مجرایدسرفه کن

برود، احتماالا  ینب  

. یدشده ا یروسیعفونت و یا یدچار سرماخوردگکند.  یم تغییر  

به درمان با  یازاست و ممکن است ن یائیمعموالا نشأنه عفونت باکتر زرد مخاط

داشته یوتیکب یآنت  

گفته شده در بخش  یدرمان یشفاف است، روش ها یا ید. اگر مخاط سفباشید

دیده انجام سرفه و عطسه را  

 یچهماه یباعث شل شدن فور یگشادکننٔده نا ی. داروهایدرا گشاد کن ینا

آن در هنگام آسم یها  

 یتو برنش یزمدر آمف یهوائ یگشاد کردن مجار یداروها برا ینشوند. ا می

مؤثرترند کورتیکوستروئیدها از یزمزمن ن  
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کاردیاتاکی   

کاردی از اختالالت حیاتی است.تاکی   
 

 

 

بتپد.  یعیتر از حد طب یعشود که سر یگفته م یضربان تند قلب به ضربان

یعیضربان قلب طب  

باالتر از  یضربان قلب، به سرعت یاست. تند یقهشصت تا صد ضربه در دق بین

شود یاطالق م دقیقه صد تپش در  

 

تند شدن غیرطبیعي ضربان قلب عبارت است از تندي ضربان قلب به نحوي كه 

 قلب بسیار سريع تر از
 

حالت طبیعي مي زند بدون اين كه فرد فعالیت در زمان ابتال به اين بیماري 

 زيادي داشته باشد. اين

ضربان در دقیقه است . 300تا  150تندي ضربان قلب بین   

فردي كه بیماري قلبي ندارد ممكن است با   

بار دقیقه يا بیشتر برساند كه البته اين طبیعي  160ورزش ضربان قلب را به 

 است و مشكلي

 محسوب نمي شود. 

 انواع تند شدن غیرطبیعي ضربان قلب عبارتند از فیبريالسیون دهلیزي ، تند

 ضرباني سینوسي ، تند ضرباني فوق بطني ، و تند ضرباني بطني
 

www.takbook.com



 50 دانشنامه اختالالت حیاتی

 

از نقطه  یاز انقباضات بطن یمجموعه ا یبطن یکارد یفرد مبتال به تاک یکدر 

در درون بطن ها یا  

 یقهضربان در دق ۲۵۰به  یقهضربان در دق ۱۰۰و ضربان قلب از  یرندگ یم منشا

. یابد یم یشافزا  

است ینا یقلب یکارد ینوع تاک یناز ا یناش اصلی ینگران  

ممکن است با پمپاژ خون یتمینوع آر ینکه ا  

گردد.  یو سنکوپ دچار م یجهحالت فرد به سرگ ینقلب تداخل کند. در ا توسط

یبطن یکارد یتاک  

 یکگردد که  یلتبد یبطن یبریالسیونبه ف یهشدار یچگونهت بدون هاس ممکن

.کشنده است یماریب  

 

ضربان قلب یتند یلدال  

یهذات الر یاپهلو  ینهمثل س یویر عفونت  ♦ 

تواند منجر به تب شود یکه م یخون عفونت . ♦ 

یخون کم  ♦ 

بودن فشار خون پایین  ♦ 

بدن یآب کم  ♦ 

دار مثل قهوه ینمواد کافئ یالکل ا مصرف  ♦ 

ضد اشتها داروهای  ♦ 

یروئیدغده ت اختالالت  ♦ 
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شود یزکه ممکن است توسط پزشک تجو ییداروها : 

کند. فشارخون یکمک م یخون یداروها به باز کردن و گشاد شدن رگ ها این  

:ACE - یبازدارنده ها  

داروها به آرام کردن شما کمک  ینکند. ا یزشما تجو یضد اضطراب برا داروهای

داروها ینکند. ا یم  

داروها عالئم شما  ین. اگر ایددر صورت احساس اضطراب مصرف کن یدحتما با را

نداد، یفرا تخف  

یدبگذار یانموضوع را با پزشک تان در م حتما  

:BETA- BLOCKER - یداروها  

فشار  ینه،س یدرمان دردها یداروها برا ین: ایمکلس یشبکه ا یبالکرها -

نامنظم بودن یاخون باال   

کنند یداروها ضربان قلب را کند م ینشود. ا یم یزقلب تجو ضربان  
 

:(DIGOXIN) - یگوکسیند  

دارو گردش خود را در سراسر  ینکند. ا یقلب، کار م یکردن ضربان ها کارآمدتر

بخشد یبدن بهبود م  

داروها با وادار کردن شما به ادرار کردن و دفع  ین: ایورتیکد یاادرارآور  یداروها

بدن، یآب اضاف  

.کند یم یریجلوگ یقلب یینارسا از  
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