
 





 روشهای مانیتورنگ



 اجزاء الکتروگرافیک طبیعی



   NSRریتم سینوسی نرمال 

 دیده شود Pیک موج  QRSقبل از هر کمپلکس -1•

 .حتما مثبت باشد 2، 1در لید  Pموج  -2•

 در یک لید یکسان باشد Pشکل امواج  -3•

 نرمال باشد PRفاصله -4•

 ثانیه  0/10تا  QRS  0/6زمان کمپلکس -5•

 (0/ 44تا  0/36)در حد طبیعی باشد QTفاصله -6•

 (ها با هم برابر باشدRRها یا PPفواصل )ریتم منظم باشد-7•

 باشد 100تا  60ریت در محدوده  -8•

 



 طبقه بندی دیس ریتمی ها

 :شامل سینوسی های ریتمی دیس -1•
 سینوسی سینوسی،آریتمی سینوسی،برادیکاردی تاکیکاردی•
 :شامل دهلیزی های ریتمی دیس-2•
 دهلیزی سرگردان میکر پیس دهلیزی، زودرس ضربانات•

 دهلیزی ،فلوتر دهلیزی دهلیزی،فیبریالسیون ،تاکیکاردی
 :شامل جانکشنال های ریتمی دیس-3•
ضربانات زود رس جانکشنال،ریتمهای گریزان •

جانکشنال،ریتمهای تسهیل شده جانکشنال،تاکیکاردی  
 جانکشنال

 

 



 دیس ریتمی های بطنی

 PVCضربان نابجای بطنی  -1•
 V.Tachتاکیکاردی بطنی  -2•
 (تورساد دی پوینت ) چرخش درو یک نقطه -3•

 v.fib  فیبریالسیون بطنی -4•

 آسیستول- 5•

 



 دیس ریتمی های ناشی از اختالل در هدایت امواج

 :  A.Vبلوک های گره   -الف•
 بطنی –بلوک درجه یک دهلیزی  -1•
 (:  Mobitz:)بلوک درجه دو دهلیزی بطنی -2•
 (ونکباخ)موبیتز تیپ یک •
 موبیتز تیپ دو•
 (بلوک کامل )بلوک درجه سه دهلیزی بطنی  -3•

 
 



 



 ديس ريتمي هاي شايع سینوسي
 تاکیکاردی و برادیکاردی سینوسی ، آریتمی سینوسی•

 



 تاکی کاردی سینوسی
 Ppm:100ریت قلبی باالی •

 علل•

oاسترس -تب -درد -ورزش: فیزیولوژیک 

oدارو ها -نارسایی قلبی -هیپوولمی -آنمی: پاتولوژیک 

 

 

 

 درمان•

oرفع علت زمینه ایی 

o(بتابلوکر، کلسیم بلوکر، دیگوکسین) دارو 

 
 



 برادی کاردی
 در دقیقه  60کاهش تعداد ضربان قلب به کمتر از : تعریف •

در افراد ورزشکار ، مصرف داروهای بتا بلوکر ، کلسیم بالکر ، : علل•

،   Inferior MI، در    ICPدیگوکسین ، مرفین ، نئوستیگمین ، افزایش 

 .درمراحل انتهایی هیپوکسی شدید، هیپوترمی 

 

 .درکودکان عالمت اولیه هیپوکسی برادیکاردی است•

 



 درمان برادی کاردی
 .نیاز به درمان داردبرادی کاردی عالمت دار تنها  •

 :برادی کاردی عالمت دار•
oافت فشار خون 

oکاهش سطح هوشیاری 

oدرد قفسه سینه 

 درمان•

oتجویز آتروپین 

o پیس میکر 

o در صورت عدم پاسخ به آتروپین و در دسترس نبودن دستگاه پیس ) دوپامین یا اپی نفرین

 (میکر

 



 درمان برادیکاردی در اطفال

 ((PPVتهویه مکانیکی با فشار مثبت•

 

ماساژ قلبی را  60در صورت عدم پاسخ به تهویه و ریتم قلبی کمتر از •

 .شروع نمایید

 

 و در صورت نیاز استفاده از اپی نفرین•



 AFفیبریالسیون دهلیزی 
نابجای متعدد در دهلیز باسرعت نون هاي  صدور تعدادزیادی ایمپالس ازکا•

و اتفاقی از  نا منظمبطور  تعداد محدودیبار در دقیقه که فقط  350-600

 .این گره عبور کرده وبه بطنها منتقل میشوند

•. 

 



 مشخصات 

به . مشخص و قابل شمارش ندارد و خط پایه لرزان ودندانه دار است  pج مو•

 این دندانه ها امواج  فیبریله گویند

 طبیعی QRSکمپلکس •

 ریتم نامنظم•

 استمتفاوت  تعداد ضربان بسته به پاسخ بطنی•

 نوع خشن و صاف: Afانواع •

 آمبولی و کاهش فشار خون: فیبریالسیون دهلیزی خطرات•

 

 



 اقدامات درمانی و مراقبتها

 :پاسخ بطنی سریعدر فیبریالسیون دهلیزی با •

 :بودن همودینامیک   stableدر صورت  -1•

آمیودارون، وراپامیل ، دیگوکسین  داروییاقدامات •

وداروهای بتا بلوکر بر حسب شرایط میتوان استفاده 

 .  نمود

استفاده : بودن بیمار   unstableدر صورت  -2•

 کاردیو ورژنژول شوک به روش  120-200از 



 PSVTتاکیکاردی حمله ای فوق بطنی 

 .داردشروعی ناگهانی و حمله ای این تاکیکاردی •

 استمنظم در دقیقه و  250تا  150تعداد ضربان  •
 

 

 



 مشخصات
 در دقیقه 250تا  150:تعداد ضربان •

 است منظمضربان •

 کمپلکس قبل از خودش ادغام شده Tبا موج   Pموج •

 داریم QRSیک کمپلکس  pو Tبدنبال هر یک موج ادغام شده •

 طبیعی QRSکمپلکس •

 .ایجاد شده و پس از مدتی با یا بدون درمان برطرف میشودناگهانی  بطور•

 



 تدابیر درمانی و مراقبتهای پرستاری

 :بودن همودینامیک اقدامات شامل   stableدر صورت  -الف•

 :دارویی غیر اقدامات -1•

   gag رفلکس تحریک ، والسالوا مانور کاروتید، سینوس ماساژ •

 :دارویی اقدامات -2•

   ثانیه 1-3 عرض در آدنوزین 6mg  سریع خیلی  تزریق :دربالغین•

 

 تزریق حین مراقبتهای رعایت با گرم میلی 2/5-5 وراپامیل آهسته تزریق•

 دقیقه 2 مدت در برکیلوگرم گرم میلی ./25 دیلتیازیم تزریق•

 دقیقه 10 عرض در گرم میلی 150 آمیودارون تزریق•

 ...و بلوکر بتا و دیگوکسین•

 کاردیوورژن : بیمار بودن  unstable صورت در -ب•

 

 





 دیس ریتمی های بطنی

منشاء    AVدیس ریتمی های بطنی از زیر ناحیه جانکشن •
 میگیرند

 خطرناکتر از دیس ریتمی های فوق بطنی هستند•
 .معموال سبب اختالل همودینامیک میگردند•
 :دیس ریتمی های بطنی عبارتند از•
 
انقباض زودرس بطنی، تاکیکاردی بطنی ، تورساد دی پوینت  •

 ، و فیبریالسیون بطنی( چرخش دور یک نقطه )
 



PVC 
در صورتیکه کانون نابجای بطنی بصورت زوردرس و قبل •

دهلیزی ایمپالس صادر نماید سبب   –از گره سینوسی 
 .انقباض زودرس بطنی میشود

 :علل•
اضطراب ، فعالیت ، کافئین ، الکل ، اختالالت  •

الکترولیتی ، هیپوکسی ، اسیدوز ، مصرف دیژیتال ، 
ایسکمی و سکته قلبی ، مسمومیت با داروهای  ضد  

افسردگی سه حلقه ای ، در زمینه برادیکاردی و علل 
 ....ایدیوپاتیک و

 



 PVCمشخصات 
 وجود ندارد    Pموج  -1•
و نامتقارن  پهن   QRSکمپلکس  -2•

 ثانیه/. 12و بیشتر از 

•3- Fix coupling ( درpvc   
با موج قبل از   pvcیونیفورم ، فاصله 
 (.خودش ثابت است

 فاز جبرانی کامل -4•

خالف   PVCدر   Tجهت موج  -5•
 است  QRSجهت کمپلکس 





 PVCانواع 
 :از نظر کانون ایجاد کننده -1•

    Uniform  pvc: یک شکلی یا یک کانونی•
   Multiform pvc:چند شکلی یا چند کانونی •
 :از نظر تعداد  PVCانواع  -2•
       Bigeminy: یک در میان •
    Trigeminy:    دو درمیان •
   Quadrigeminy: سه درمیان •

 









PVC بدخیم یا خطرناک 

•PVC  ناشی از  انفارکتوس قلبی یا همراه بودن با درد قفسه سینه 
•PVC چند شکلی یا چند کانونی 
•PVC    تکرار شونده 
•PVC   جفت 
•PVC   بسیار زودرس(( R-ON – T   phenomen 

•PVC   بار در دقیقه 6بیشتر از 
•  

 



 تدابیر درمانی
 

•PVC  بدون عالمت در صورتیکه بیماری قلبی وجود نداشته باشد نیاز به درمان

نداردودر صورت بروز عالئم بالینی برطرف کردن عامل اولیه ایجاد کننده دیس ریتمی 

  .است

 :دارودرمانی شامل•

 آمیودارون  –لیدوکائین •

 





  V.Tachتاکیکاردی بطنی 
تاکیکاردی بطنی یک اورژانس طبی است و اغلب قبل از فیبریالسیون بطنی و مرگ ناگهانی •

 .معموال با بیماری عروق کرونر همراه است.اتفاق می افتد
به علت افزایش اتوماتیسیته میوکارد ، پدیده ورود مجدد در سیستم پورکینژ و یا بدنبال بروز •

PVC   و پدیدهR –ON – T  ایجاد میشود 
ضربان در  100یا بیشتر که بصورت متوالی با سرعت بیش از (   pvc)سه کمپلکس بطنی •

 .دقیقه ایجاد شود

 

 
 



تاکیکاردی بطنی ممکنست بصورت حمله ای  ایجاد شودو در •
ثانیه بدون هیچگونه اقدام درمانی  30مدت زمان کمتر از 

 (Sustained  V.Tach None.) خاتمه یابد
ثانیه ادامه داشته باشد   30تاکیکاردی بطنی ممکنست بیش از •

یا نوع پایدار گفته     Sustained  V.Tachکه به آن 
 .میشود و خاتمه آن نیاز به اقدام درمانی دارد

 



 تاکی کاردی بطنی در نوار قلب

 معموال منظم و بندرت نامنظم است:  ریتم•
 در دقیقه 100- 250: سرعت ضربان •
 ندارد  QRSدر صورت وجود ، ارتباطی با :  pموج •
 قابل اندازه گیری نیست:  P-Rفاصله •
 ثانیه/. 12دارای شکل غیر طبیعی و بیش از :   QRSکمپلکس •
•. 

 



 درمان تاکیکادری  بطنی یک کانونی

را در تاکیکادی بطنی مشخص نوع درمان بودن همودینامیک پایدار  یاناپایدار •
 :مینماید

 :همودینامیک پایدار•

 :دوازده لیدی ودر صورت تشخیص قطعی EKGاخذ •
  1لیدوکایین –دقیقه  10میلی گرم در عرض  150 آمیودارون: درمان دارویی شامل  •

 میلی گرم بر کیلوگرم اهسته وریدی
درمواقعی که تشخیص تاکیکاردی بطنی قطعی نیست در صورت منومورفیک و منظم بودن •

 .کمپلکس های پهن از آدنوزین استفاده میشود



 
 :همودینامیک ناپایدار

  
 

 استفاده از انرژی الکتریکی برای خاتمه دیس ریتمی •

 ژول شوک سینکرونایز  100در مرحله اول کاردیورژن با •
 درصورت عدم پاسخ میزان انرژی افزایش داده میشود•

)  بوسیله دستگاه از مد دفیبریالتور QRSکمپلکس های  در Rدر صورت عدم تشخیص موج •
 .  استفاده میشود( غیر سینکرونایز

 



(Torsade de point)  چرخش دور یک نقطه 

نوعی تاکیکاردی بطنی چند شکلی یا چند کانونی است که در •
بصورتی است که این  QRSآن دامنه تغییرات کمپلکس های 

کمپلکسها بدور خط ایزوالکتریک می چرخند وجهت آنها در 
 .چند ضربان بطرف باال و چند ضربان به پایین است

ضربه  150-250وتعداد ضربان بطنی پهن  QRSکمپلکسهای •
 .در دقیقه است

 .ریتم بصورت حمله ای ظاهر میشود•
ممکنست بدنبال تاکیکاردی بطنی مقاوم به درمان ایجاد شده و •

 به فیبریالسیون بطنی تبدیل شود

 



 اتیولوژی
شایع ترین علت این دیس ریتمی مصرف داروهای ضد آریتمی افزایش •

 : است QTدهنده فاصله 

 کینیدین ،پروکایین آمید•

 هیپوکالمی ،هیپوکلسمی ، ایسکمی میوکارد: سایر علل•

 

 



Torsade de point 
 



  Torsade de pointدرمان 

 :در همودینامیک پایدار•

 اصالح عامل زمینه ای•

 میلی گرم 150گرم ، آمیودارون  1-2تزریق سولفات منیزیم   •
 :  در همودینامیک ناپایدار•

 ژول مونو فازیک 360ژول بای فازیک یا  200دفیبریالتور•
 تا ایجاد یک ریتم با همودینامیک پایدار CPRادامه عملیات •

 



 V.Fفیبریالسیون بطنی 

بطنی است  که با نامنظم وبی قاعده نوعی ریتم سریع ، •
صدور ایمپالسهای الکتریکی از کانونهای مختلف موجود 

 . دربطن بوجود میآید
بدون این وضعیت باعث لرزش های عضالنی غیر موثر و •

عضله قلبی شده و کاهش سریع برون ده قلبی را  انقباض
 .بدنبال دارد

 
 

•   



 :اتیولوژی

 

بیماری پیشرفته شریان کرونر ،ایسکمی و صدمه  •
میوکارد، اختالالت اسید وباز ، اختالالت الکترولیتی ، 

هیپوکسی ، تماس با الکتریسته با ولتاژ باال ، هیپوترمی ، 
مسمومیتهای دارویی و عدم درمان به موقع تاکیکاردی  

 بطنی
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الکتروکاردیو گرافیک  فیبریالسیون بطنیعالئم 

 

 

      بار در دقیقه 300بیش از (لرزش بطنی )تعداد ضربان 
 بسیار بی نظم وبدون الگوی مشخص: ریتم  

 :  QRS ندارد 



 ریتم بیمارامکابررسی در صورت ور  اقدامات درمانی در فیبریالسیون بطنی

 دفیبریالتور  -1•

 :در صورت آماده نبودن دفیبریالتور•

 تا آماده شدن دستگاه  ماساژ قلبیشروع  -2•
 شوک پشت سر هم 3شوک مجزا بجای یک 

3- انجام CPR   دقیقه 2سیکل یا حدود  5تا 

4-  وریدی دسترسیIV access :  یا جایگزینهای آن : IO وET 

5- دارو درمانی: 

 دقیقه 5تزریق اپی نفرین هر سه تا •

 :درصورت عدم پاسخ به شوک سوم  -6•

 میلی گرم  آمیودارون  300در  بالغین •

بصورت داخل تراشه  2mg/kgوریدی و1mg/kgدرکودکان لیدوکائین •
 ای

 تجویز میشود  mic/kg 50-25گرم و در کودکان  1 -2در بزرگساالن : سولفات منیزیم •

 تا ایجاد یک ریتم با همودینامیک پایدار CPRادامه عملیات  -7•

 



 :نکته •

و    VF fineدر صورت شک بین  •

آسیستول تصمیم گیری بر اساس 

 .درمان آسیستول است
 



 VFدفیبریالتوردر درمان 
,V.Tach   

 :در بزرگساالن•

 ژول 360:  مونوفازیک دستگاه دفیبریالتور•

بر حسب نوع دستگاه وتوصیه شرکت سازنده  : بای فازیک دستگاه •

 ژول داده میشود 200در صورت عدم اطالع درمانگر .ژول  200-120

 :در کودکان•

 2j/kgدر ابتدا •

      4j/kgشوکهای بعدی •

یا حداکثر به اندازه    10j/kgتا  شوکهای دوم به بعد با افزایش ژول •

 (هرکدام که کمتر است)بزرگساالن 

 
 



 فعالیت الکتریکی بدون نبض
 هرگونه ریتم  قلبی که نبض مرکزی ایجاد نکند •

 .ممکنست حتی ریتم سینوسی نرمال باشد•

 :احتماالت•

 آمبولی های بزرگ ریوی ، انفارکتوس گسترده قلبی•

بتابلوکرها ، کلسیم بلوکرها، دیگوکسین ، : دریافت مقادیر زیاد داروها•

 ضدافسردگیهای سه حلقه ای



 آسیستول

 توقف قلبی یا بطنی یا فقدان تمام فعالیتهای الکتریکی قلب•

در آسیستول بیمار فاقد ضربان ، نبض قابل لمس ،تنفس وهوشیاری •
 .است 

هیچگونه فعالیت الکتریکی وبرون ده قلبی در قلب وجود ندارد و •
 .می نامند آریتمی مرگ یا خط صافبهمین دلیل این ریتم را 

 



 آسیستول یا آریتمی مرگ
 ریتم مراحل انتهایی •

 با تعویض لیدهای مانیتورینگ تائید شود•

 مشکل است   VF fineتمایز آسیستول از •



 درمان 
 

 :ریوی –شروع مراحل احیاء قلبی :در بالغین•

 باز کردن راه هوایی  -1•

 سیکل یا دو دقیقه 5تا   CPRانجام  -2•

 IV,IO,ETدسترسی وریدی  -3•

 دقیقه 3-5تزریق آدرنالین یک میلی گرم وتکرار هر -4•

ادامه عملیات احیاء و تکرار مراحل فوق تا برگشت ریتم سینوسی و نبض در بیمار یا -5•

 .ریتمی که بتوان با شوک آنرا اصالح نمود

 

 

 
 



 درمان آسیستول در کودکان
،تهویه با فشار مثبت ،لوله گذاری داخل تراشه  و اکسیژن باز کردن راه هوایی  -1•

 درمانی 

 (ماساژ و تنفس)سیکل یا دو دقیقه  5تا   CPRانجام  -2•

 دقیقه 10-20در عرض نرمال سالین  20ml/kgتجویز رگ گیری -2•

 (  40کمتر از ) و اصالح هیپوگلیسمی کنترل قند خون -3•

بصورت وریدی یا داخل   1/10000ازمحلول  mg/kg 0/01اپی نفرین   -4•

که  1/1000بصورت داخل تراشه ای از محلول  0/1mg/kgاستخوانی  و به میزان 

 .دقیقه قابل تکرار است  3-5در صورت نیاز هر 

و تکرار مراحل فوق تا برگشت ریتم سینوسی و نبض در بیمار یا ادامه عملیات احیاء -5•

 .ریتمی که بتوان با شوک آنرا اصالح نمود

 ریوی –عدم استفاده از دفیبریالتور در شروع احیاء قلبی  -6•

 

 



 


