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  :مقدمه 
تا . استفاده شود CPRبه جاي واژه آشناي  CPCRریوي از اصطالح  –پیشنهاد شده است به جاي اصطالح احیاء قلبی 

شـروع و   60مـدرن از دهـۀ    CPR. شـناخته شـده بـود   ) CPR( هاي اندکی از احیاء قلـب و ریـه  تکنیک 50قبل از دهۀ 
  - ریـوي  -را بـه احیـاء قلبـی    CPR  ایـن اعمـال  . آغـاز گشـت   70دهۀ  تحقیقات براي احیاء مغزي بعد از ایست قلبی از

بدل نمود که هدف مهم آن برقراري فعالیت قلب و ریه و حفـظ    Cardiopulmonary cerebral (CPCRمغزي 
  .باشدعملکرد مغز می

ودهنگام است و قلب این هر روز ما شاهد توقف قلب تعدادي از انسانها هستیم و براي بسیاري از افراد این قطع ضربان ز
توانیم با اقدام به موقع قبـل از اینکـه مغـز دچـار آسـیب جـدي و دایمـی شـود         ما می .تر از آن است که بمیردگروه سالم

  . فعالیت قلب را بازگردانیم
ر تنها د. اولین مرحله براي رسیدن به این هدف به کار انداختن مجدد کار قلب است. مهمترین هدف احیاي مغزي است

خـودي بـه سـرعت بازگردانـده     یافت که گردش خون و تهویه خودبـه آمیز دستتوان به احیاء مغزي موفقیتصورتی می
  . شود

با گذشت هر دقیقـه از ایسـت   . کنددهد و نتیجه نهایی را تعیین میرا تحت تاثیر قرار می CPRهاي گذشت زمان تمام جنبه 
اگر ضربان قلب و جریـان  . مغز تنها براي ده ثانیه اکسیژن کافی دارد. یابدیریوي، احتمال برگشت به شدت کاهش م –قلبی 

. ثانیـه تـنفس او متوقـف خواهـد شـد      60-30ثانیه آگاهی خـود را ازدسـت داده و بعـد از     15بیمار بعد از . خون متوقف شود
هرچه از ایست قلبی بگذرد . تدفشارخون بالفاصله پس از ایست قلبی اتفاق می اف کاهش سطح هوشیاري، ازبین رفتن نبض و

  . افتددقیقه اگر جریان خون برقرار نشود مرگ مغزي غیرقابل برگشت اتفاق می 4-6تر شده وبعد از خطر آسیب مغزي جدي
   

  :ریوي –هاي احیاء قلبی اندیکاسیون
علل شـایع مـرگ و    هاي قلبی یکی ازبیماري. توقف غیرقابل برگشت کلیه اعمال بیولوژیک را گویند ):Death(مرگ 
  .باشدمیر می

-توقف ناگهانی عملکرد پمپ قلب است که با دخالت فوري ممکن است برگشـت   ):Cardiac Arrest(ایست قلبی 

  .که اقدامات فوري انجام نشود، مرگ حتمی خواهد بودپذیر باشد و در صورتی
  

  : علل مهم ایست قلبی
  .عروقی، انفکاك الکترومکانیکی –ی، کالپس شدید قلبی کاردي بطنفیبریالسیون بطنی، آسیستول، تاکی   
  

  :عالئم ایست قلبی
  کاروتید، براکیال و فمورال لعدم وجود نبض در عروق بزرگ مث •
  عدم وجود تنفس یا اختالل در نفس کشیدن •
  فقدان صداهاي قلبی •
  از بین رفتن فشارخون •
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  فقدان هوشیاري •
  وجود سیانوز •

  ).در پارگی قلب(وجود دارد  سینوسیالیا اینکه ریتم . شودیا آسیستول مشاهده می ECG، VF در
  

  ):Sudden cardiac death(مرگ ناگهانی قلبی 
مـرگ  . ممکن است بدون عالمت باشد یـا بـا عالمـت   . اي است که علت قلبی داردمرگ ناگهانی قلبی مرگ غیر منتظره

  .آیدد میناگهانی قلبی حداکثر پس از یک ساعت از بروز اولین عالئم به وجو
  

  ):SCD(علل مرگ ناگهانی قلبی
  )حاد و بهبود یافته( MIبیماري کرونري قلب از جمله آترواسکلروز کرونر،  •
  )ثانویه، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک(هیپرتروفی میوکارد  •
  میوکاردیت •
  ايهاي دریچهبیماري •
  )فوکالبه خصوص نوع مولتی P.V.C, WPWسندرم (اختالالت سیستم هدایتی  •

شـود  گـاهی گفتـه مـی   . ئم اولیه مرگ ناگهانی قلبی شامل درد قفسه سینه، تنگی نفس، ضعف و خستگی، طپش قلبعال
  .شودشروع می.. .که عالئم مرگ ناگهانی از یک هفته قبل با یک سري عالئم عمومی مثل احساس ضعف، خستگی و

  
  ):Respiratory Arrest(ایست تنفسی 

خفگـی، انفـارکتوس میوکـارد،     استنشاق گازهـاي سـمی،     شدن،هوایی، تروما، غرقد راهگرفتگی، انسدااغماء، برق: لعل
  .گلوتمسمومیت دارویی، حمله مغزي، التهاب اپی

  
هاي تنفسی وجود دارد، در ایتدا سیانوز سریع، نبض و فشارخون وجود دارد، مریض دچار اضطراب است، تالش  :عالئم

، بلکـه اگـر ابتـدا    افتد نمیبا هم اتفاق  "الزاماایست قلبی ریوي . رودري از بین میهوشیار است  و در مرحله آخر هوشیا
ایست قلبی بروز نماید به علت هیپوکسی مرکز تنفس در مغز، ایست تنقسی حادث شده و اگر اول ایست تنفسـی ایجـاد   

  .افتدگردد به دلیل هیپوکسی قلبی، ایست قلبی هم اتفاق می
  

  ):Cardiopulmonary arrest( لبی ریويتظاهرات بالینی ایست ق
  ).دهدپاسخ نمی "حالتان خوب است"اگر بیمار را به طور مالیم تکان دهید و بگوئید (عدم هوشیاري کامل  •

  )تنفس دم مرگ( آپنه یا تنفس منقطع  •
  عدم وجود ضربان قلب و فشارخون •
  پریدگی یا سیانوزوجود رنگ •
  ).بعد از اینکه نبض وجود نداشت ایجاد شودتواند چند دقیقه می(ها گشادشدن مردمک •
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  به صورت آسیستول یا فیبریالسیون بطنی ECGتغییرات  •
جراحی است که به وسیلۀ ایسـت تنفسـی و گـردش خـون و      –داخلی  يهاایست قلبی ریوي یکی از مهمترین فوریت   

  .شودسایر مشخصات کلینیکی، مرگ تشخیص داده می
  
  . ریوي در زمانی که بیمار غیر پاسخگو بوده و تنفس طبیعی ندارد صورت می گیرد –لبی تصمیم براي شروع احیاء ق   
 

  :CPR  مراحل
  :احیاء قلبی ریوي شامل سه مرحله است

1 Basic cardiac life support 
1( Airway control 
2( Breathing 
3( Circulation 

2 Advanced cardiac life support 
1( Drug and fluids 
2( Electrocardiography 
3( Fibrillation treatment 

3 Prolong cardiac life support 
1( Gauging 
2( Human mutation 
3( Intensive care 

 
 

  : Basic cardiac life supportت  حمایت اولیه از حیا
  :شامل سه مرحله است

A :کنترل و برقراري راه هوایی  
B :حمایت تنفسی  
C :برقراري گردش خون  

هر موردي الزم است با مرحله بررسـی و شـناخت   . در احیاء قلبی ریوي برخوردار استاین مرحله، از بیشترین حق تقدم 
  .شودشروع 

  :کندشود، برطبق روند زیر عمل میبنابراین زمانی که فرد با یک بیمار بیهوش مواجه می
  
 : تشخیص عدم هوشیاري .1

. زنـیم و بیمـار را صـدا مـی   ) تون فقراتدر صورت عدم آسیب گردن و س(دهیم هاي آرامی که به بیمار میوسیله تکانبه
  .اگر پاسخی وجود نداشته باشد، ممکن است ایست قلبی و تنفسی روي داده باشد
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 :فریاد کمک .2

  .گیریموسیله تلفن با پزشک یا مرکز اورژانس تماس میخواهیم ویا بهالعملی نداشت با فریاد کمک میاگر هیچ عکس 
 

  
  

 :بیمار وضعیت قرار گیري .3

بیمار بیهوش به صورت خوابیده بر روي یک سطح صاف و محکم بوده، تا براي اقـدامات مناسـب    وضعیت قرارگیري 
   .باشد

  
 ): Airway(برقراري راه هوایی .4

دهان باید بـاز شـده و مجـاري هـوایی فوقـانی از نظـر        ،در اولین قدم :باز نگهداشتن راه هوایی یک اقدام فوري است
با در دست گرفتن یک تکه گـاز   ،اگر چنین مواردي موجود بود. غی یا خون بررسی شودمواد استفرا ،جسم خارجی

بیمار به پهلـو چرخانـده شـود تـا بـا       ،یا پارچه مجاري باید پاك شوندیا باید بادقت از نظر احتمال صدمه نخاع گردن
 . خروج مواد مجاري هوایی باز شوند
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 Heatجلو کشیدن چانه –یکی مانور عقب کشیدن سر . نور استفاده کردتوان از دو مابراي باز کردن راه هوایی می

tilt- Chin lift )  ( و دیگري تکنیک جلو کشیدن فکJaw-thrust)  (چنانچه بیمـار احتمـال صـدمه     .باشدمی
از تکنیک جلو اند باید اند یا کسانی که از ارتفاع افتادهنخاع داشته باشد مثل بیمارانی که دچار سانحه با اتومبیل شده

  .کشیدن فک استفاده کرده و در حین احیاء نخاع گردن در وضعیت خنثی حفظ شود

 .a    چانه  وسیلۀ روش سر به عقب وراه هوایی را به  گردنی وجود نداشته باشد، –در صورتیکه هیچ صدمه نخاعی
دیگـر را روي بخـش اسـتخوانی    یک دست را روي پیشانی و دست . باز نگهدارید) head tilt chin lift(به جلو 

اسـتفاده کنیـد، و از    عقـب مندیبل است، براي کشـیدن چانـه بـه جلـو وسـر بـه        روياز دستی که . مندیبل قرار دهید
انگشتان نباید بر روي چانه فشار آورند زیرا ممکـن اسـت بـه    . انگشتان دیگر براي کشیدن چانه به جلو استفاده کنید

  .یدن چانه نباید از ضربه استفاده شودبراي کش. راه هوایی صدمه بزنند
 

  
Chin lift                            Head tilt- 

b   . که به صدمات گردنی مشکوك هستیم و بیمار ایست تنفسی دارد، بـراي جلـوگیري از صـدمات بیشـتر     در صورتی
 .باید تکنیک تهویه انجام شود) نخاعی گردنی(نخاعی 

c    . برايCPR این فاکتور به تنهایی وضعیت حفاظتی گردن . اید روي یک سطح صاف و محکم خوابانده شودبیمار ب
توان از آن بـراي جلـوگیري از حرکـت بـه اطـراف و جلـوگیري از       در صورت دسترسی به کیسۀ شن می. کندرا مهیا می

extention وflexion  گردن در دو طرف گردن و سرگذاشت.  
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زاویۀ فک بـه طـرف جلـو و بـا دو     . راه هوایی را باز کنید) Jaw- thrust(ک به طرف جلو با استفاده از مانور کشیدن ف
ها را روي سطحی کـه مـریض اسـت    احیاگر باید باالي سر بیمار بایستد و یا زانو و آرنج. دست مندیبل را به جلو بکشید

را باز کنـد و دیگـري تـنفس را انجـام      تنفس باکشش فک نیاز به دو امدادگر دارد، که یکی از آنها راه هوایی. بگدارید
هـر دو دسـت    .در افـراد مظنـون بـه صـدمۀگردن ارجحیـت دارد      head tilt chin liftاین مانور نسبت به مانور  .بدهد

 .شودسر به سمت پایین رانده میها قرار گرفته و همزمان چانه به طرف باال و مطابق شکل در اطراف گونه

  
Jaw thrust                    

  
  
 : بررسی وضعیت تنفسی  .5

 کشد یا خیر؟مشخص کنید که آیا مصدوم تفس می

کنـد و  احیاء کننده با مانورعقب کشیدن سر و جلو کشـیدن چانـه راه هـوایی را بـاز مـی      ،براي بررسی سریع حرکت هوا
دهـد و  گـوش مـی   ،نگـاه مـی کنـد    "سپس بـراي تحـرك هـوا    

   .) (Look-Listen-Feel  "کند احساس می
براي این کار احیاء کننده سر خود را در وضعیتی قرار می دهـد  

م در تماس باشد وبینی بیمار یا مصدو که گوشش تقریبا با دهان
سینه بیمار نگاه کند احیاء کننـده بـا گـوش    ۀو چشمانش به قفس

مـی کنـد همزمـان    خود نفس کشیدن بیمار را می شنود و حـس  
   :به عبارتی دیگر .بیندسینه بیمار را می ۀهر حرکت تنفسی قفس

  رود؟ببینید آیا قفسه سینه او باال و پائین می
  صورت او کبود است؟ یاها آیا لب

  شود؟گوش کنید آیا صداي خروج هوا از دهان و بینی او شنیده می
  کنید؟حس کنید آیا جریان هوا را از دهان و بینی او حس می

توانید جریان هوا را از دهان و بینـی او  ود و آبی رنگ است و نمیکند، صورت او کبسینه مصدوم حرکت نمیسۀاگر قف
  .کشدشود که مصدوم نفس نمیحس کنید، مشخص می

 
 ):Breathing(تنفس . .6
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مانور سر بـه   راه هوایی را با . شودداده می ،سینه باال بیایدۀتنفس اولیه به اندازه که قفس 2 ،در صورتیکه بیمار تنفس ندارد
اگـر دنـدان   (دنـدان مصـنوعی را خـارج کنیـد     . جلو باز نگهدارید و با انگشتان خود بینی رامسدود کنیـد عقب و چانه به 

اي کافی است تا سینه شـبیه تـنفس طبیعـی بـاال     در تنفس یک دم یک ثانیه). مصنوعی کامل دارد بهتر است خارج نشود
   .رود

در صـورت اتسـاع   . شـود و سریع باعث اتساع معده میلیتر باشد، تنفس عمیق  8/0 -2/1حجم تنفس باید به طور متوسط 
خوابانید، معده را فشار داده که هوا را بـا مـواد اسـتفراغی    ) دمر به سمت چپ( Semi proneمعده بیمار را در پوزیشن 

   .کنیمخارج می
  
  : تنفس دهان به دهان با استفاده از ماسک جیبی  
آن را بـا دو انگشـت شسـت در مقابـل     ) الی که دهانش کمی باز اسـت  در ح( ماسک را روي دهان و بینی او بگذارید   

آرنج هاي خودتان را . صورتش نگه دارید با انگشتان دیگر فک تحتانی مصدوم را محکم نگهدارید و به جلو فشار دهید
  .روي زمین قرار دهید

  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : مواردي که مانع انجام تنفس دهان به دهان می شود
 .اگر دهان مصدوم جراحت شدید داشته باشد - 1
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 .ن را نداشته باشد، مثالً در تشنجدر زمانیکه مصدوم توانایی باز کردن دها-2

 .زمانی که مصدوم فاقد دندان باشد یا تغییر شکل در فک وجود داشته باشد-3

  .در دادن تنفس دهان به دهان متوجه انسدادي در مجاري هوایی شده باشیم-4
 

          oropharayngeal Airway: حلقی  –ز طریق راه هوایی دهانی تنفس ا

هنگامی کـه  . لوله تنفسی را به طور وارونه روي زبان قرار دهید و به طرف حلق بلغزانید. سر مصدوم را به عقب خم کنید
که دهنـی آن در مقابـل لبهـا    درجه بچرخانید و سپس به درون بلغزانید تا این 180لوله تنفسی تا نیمه داخل دهان شد، آنرا 

  . قرار گیرد

  

  
  

  : آمبوبگ یا احیاء کننده دستی 
بمنظور ایجاد تنفس مصنوعی براي بیمارانی که دچار مشکل تنفسی هستند و یا به هر دلیلی امکان تنفس طبیعی ندارند    

در  .اسـک بـه صـورت اسـت    آمبوبگ شامل یک مخزن هوا انعطاف پذیر بهمراه یک شیر دیـافراگمی و م . بکار می رود
هوا به سمت ریه هاي بیمار رانده می شود و با برداشتن فشار اعمالی بگ باز شـده  ) کیف(زمان فشردن مخزن هوا یابگ 

  . وهواي محیط به داخل آن وارد می گردد
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  آمبوبگ

  

  
  نحوه قرارگیري ماسک روي صورت

  
  .استفاده کرد Stomaتنفس مصنوعی از  براي تواناگر مددجو تراکئوستومی داشته باشد می: نکته

  
  :هاي تهویه کافی و مناسبشاخص

و ) متـر بـاال بیایـد   سـانتی  5-5/2بایسـت  قفسـه سـینه مـی   (ه و دریافت حجم کافی نعبارتند از باال و پائین رفتن قفسه سی   
  .بار در دقیقه است حفظ گردد 8-10مناسب تنفسی که  سرعتهمچنین 

 
 : )Circulation(بررسی گردش خون .  7 

ولـی   شـود ید بررسی مـی ها نبض کاروتدر بالغین و بچه .باشدمعتبرترین نشانه ایست قلبی فقدان نبض می :بررسی نبض   
  .گرددبررسی می) براکیال (نبض بازویی  ،در نوزادان به علت کوتاه بودن گردن

. تر است کنترل کنـد سمتی که به خودش نزدیکاحیاگر باید ضربان شریان کاروتید را در  ،به محض تایید فقدان تنفس
انگشتان را به طرف پایین در شیار بین ناي و عضالت گردن . دو انگشت را روي ناي مصدوم در وسط گردنش بگذارید

نامرتـب   ،ثانیه طول بکشد چون ممکن است نبض موجود باشد امـا بـه علـت آهسـتگی     10تا  5کنترل نبض باید .بلغزانید
   .پیدا کردن آن مشکل باشد خیلی سریع بوده،ضعیف یا  ،بودن
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  :شود زیراهاي دیگر استفاده نمیدر تشخیص ایست قلبی از شریان

 .شودترین شریان است واغلب به عنوان شریان مرکزي لمس میکاروتید بزرگ-1

 .هاي محیطی مثل رادیال در صورتیکه بیمار وارد شوك شده باشد قابل لمس نیستنبض شریان-2

  .شوددر بیماران با تنفس مصنوعی نبض کاروتید به راحتی پیدا می-3
  .گردددر نوزادان براي بررس از نبض براکیال استفاده می
به تحریکـات   .در مواجهه با بیماري که بیهوش است .یید کرده استأدر این مرحله، احیاگر وجود ایست قلبی کامل را ت

  .حیاگر باید بالفاصله فشردن خارجی قلب وتنفس مصنوعی را شروع کندا .فقدان نبض و تنفس است دهد وپاسخ نمی
   

 : ماساژ قلبی.8

چنانچـه بیمـار در   . کنـیم مـی ) تهویـه (نبض و تنفس است، شروع به ماساژ قلبی همراه با تنفس کمکـی   بدون اگر بیمار   
 مرکـز   ت بر روي دست دیگر، رويدادن یک دسقرار با . تختخواب است باید زیر او یک تخته پهن و محکم قرار دهیم

. توانند باز باشند یا اینکه به هم قالب شده باشند، ولی نباید سینه را لمس کنندانگشتان می. آوریمسینه فشار وارد میقفسۀ
ابتدا زائده گزیفوئید را به وسیله دو انگشت نشانه و میـانی لمـس کـرده و    . تنها کف دست باید در تماس با استرنوم باشد

. تحتـانی اسـترنوم اسـت    3/1دهیم کـه در واقـع همـان ناحیـه     ف دست را دو انگشت باالي زائده روي استرنوم قرار میک
انـد و  قـرار گرفتـه  ) قفـل شـده   (در حالی که آرنج ها بدون خم شدن و به طور مستقیم  .ها نیز صاف و محکم استآرنج
بـا تمـام وزن خـود فشـار را وارد     . مستقیما به پایین منتقـل شـود   به طوري که فشار ،فشار واقع است ۀها در باالي نقطشانه

و فشارهاي وارده هم اثر بیشتري . کمتر خسته می شوید ،با استفاده از وزن بدن خود براي کمک به فشاري موثر.  آورید
مایـل شـده و مقـدار    اگر به طور مستقیم به طرف پایین فشار وارد نیاورید، بیمار با هر فشار به یک سـو مت . خواهند داشت

  . زیادي نیروي فشاري به هدر خواهد رفت و اثر آنها بر روي قفسه سینه کمتر خواهد بود
-مـی    شـروع  )متر هم کـافی اسـت  سانتی 2ها در بچه(متر جابجا شود سانتی 5/3-5طوري که قفسۀسینه به ،ماساژ قلب را

نسـبت ماسـاژ قلبـی بـه تهویـه       ..ولیـه برگشـت کنـد   به حالت ا بعد از هر فشار وارد شده قفسۀسینه باید فرصت یابد. کنیم
   .می باشد 30:2مصنوعی در تمام قربانیان ایست قلبی بزرگسال 
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جهـت تعیـین وضـعیت تـنفس و وجـود نـبض       . یک ماساژ قلبی مؤثر باید بتواند نبض کاروتید قابـل لمـس ایجـاد کنـد    
ثانیـه کاروتیـد را لمـس کـرده و تـنفس را       10متوقف کنید و بـراي  دوره ماساژ و تنفس، هر دو را  4کاروتید بعد از هر 

اگر نبض کاروتید وجود داشت ادامـه تـنفس هنـوز    . دهیدرا ادامه  CPRاگر نبض کاورتید وجود نداشت . چک کنید
  .هم کاري ضروري است

  . ادامه می یابدحیات  ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی تا زمان رسیدن فراهم کنندگان اقدامات پیشرفته 30:2سیکل هاي 
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  : چند نکته 
 . می باشد 30:2نسبت ماساژ قلبی به تهویه مصنوعی در احیاء یک یا دو نفره در تمامی قربانیان بزرگسال  -

در پروتکل هاي جدید تاکید بر انجام ماساژ قلبی با کیفیـت بـاالدر تمـامی قربانیـان ودر تمـامی سـنین بـه شـدت          -
سـینه بـه حالـت اول در هنگـام     ۀاجـازه برگشـت قفس   ،ماساژ قلبی با عمق و تعداد مناسـب انجام . توصیه می شود

ماساژ و کاهش توقف در ماساژ قلبی براي چک کردن نبض ویا ریتم بیماران از معیارهاي احیـاء بـا کیفیـت در    
پروتکلهـاي   اهمیت جریان خون در احیاء بزرگسال به اندازه اي مورد تاکید مـی باشـد کـه   . نظر گرفته می شود

   .تغییر کرده است CABبه سمت  ABCاحیاء از برقراري 
 .دیگر مجاز نیست BLSدر  Precardial thumbزدن  -

 . دقیقه جاي خود را براي دادن ماساژ قلبی تعویض کنند 2احیاء گران باید نسبت جلوگیري از خستگی هر -

 .که قفسه سینه باال بیاید در دقیقه وبه اندازه اي است 8-10تعداد تنفس در احیاء بزرگسال  -

 . باشدمی)  (Center of chestسینه ۀمحل فشردن قفسه سینه مرکز قفس -
 

  کودکان و بزرگساالن ،در نوزادان ABCDمانورهاي  BLSخالصه 
  نوزاد زیر یک سال  )سال 8تا1(کودك   )سال 8باالي (بزرگسال   مانور

    - Chin lift             Head tilt  راه هوایی 
ــنفس، 2  فس اولیهتن ــه یــک    در ت هــر ثانی

  تنفس 
 هــر در تــنفس مــوثر،2

  تنفس  1 ثانیه
  

      )تقریبی(دقیقه تنفس در 10تاCPR 8تنفس در 
کنتــــرل نــــبض  

  ثانیه  10درکمتر از 
  فمورال-براکیال   کاروتید  کاروتید 

بـین   ،از نصف استرنوم ترپایین  محل ماساژقلبی
  ها نوك سینه

زیــر خــط ســینه در      
  وماسترن

  به نیم عمق سینه       اینچ             2به         عمق ماساژ
      در دقیقه 100تقریبا   تعداد ماساژ

یک نفره                       30:2  )یک نفره و دونفره ( 30:2  نسبت ماساژ به تنفس
  دو نفره  15:2

  

هاي بزرگسال استفاده  padاز   شوك
  شود

 CPRسیکل  5بعد از 
فاده شود است AEDاز 

  )خارج بیمارستان(
در کــوالپس ناگهــانی 

ــتفاده AEDاز   اســـــ
  . شود

زیر یک سال توصیه 
  نمی شود
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  Advanced Cardiac Life Support(ACLS):اقدامات پیشرفته حفظ حیات 
هـاي قلبـی،   ریتمـی کنتـرل دیـس    ارائه اقدامات پیشرفته حفظ حیات جهت برقراري تهویه کافی، (ACLS)مقصود از    
اعمـالی کـه   . باشـد و برقراري جریـان خـون اعضـاء حیـاتی مـی     ) ده قلبیفشار خون و برون(بیت وضعیت همودینامیک تث

  :گیرند عبارتند ازجهت دستیابی به این اهداف انجام می
  برقراري راه هوایی مصنوعی .1
  مانیتور کردن بیمار .2
  )Pacing(سازي دفیبریالسیون، شوك الکتریک قلبی یا ضربان .3
  مسیر داخل وریدي ایجاد یک .4
  گیري گازهاي خون شریانی و تصحیح آناندازه .5
 دارو درمانی .6

  
ي تراشـه و  رگـذا ریتمی نیازمند به دفیبریالسیون، قادر به شوك دادن بودید قبل از لولهاگر به محض مشاهده دیس :نکته

نوعی و راه وریـدي اقـدام   هـوایی مصـ  ایجاد مسیر وریدي از شوك الکتریکی استفاده کنیـد و سـپس بـراي برقـراري راه    
  .نمائید

ACLS     به وسیله تیم متخصص احیاء که معمـوالً از یـک پرسـتارCCU      پزشـک اورژانـس، متخصـص ریـه، پرسـتار ،
  .شودمخصوص تزریقات و یک دارو پزشک تشکیل شده است انجام می

  
  :هواییبرقراري راه-1

دهان را براي نگهداري زبان Airwayیک . ا شروع نمائیدرسانی ربه سرعت راه هوایی مددجو را باز کرده و اکسیژن   
ترین علت انسداد راه هوایی در ایـن بیمـاران برگشـت زبـان بـه      به طرف جلو و در محل خود جایگزین نمائید زیرا شایع

ی تهویه مصنوعجریان اگر معده در . در صورت نیاز براي باز نگهداشتن راه هوایی مددجو را ساکشن نمائید. عقب است
بـه  . تواند باعث اخـتالل در تـنفس گـردد   یک شکم متسع می. دهد معده را کاهش رتواند فشابا هوا پر شود، ساکشن می

لوله تراشه  نمحض پاك کردن راه هوایی و رسانیدن اکسیژن به بیمار یک لوله تراشه براي بیمار بگذاریدو جهت گذاشت
  .ثانیه متوقف شود 30-15نباید بیشتر از  CPRعمل 

در صورت عدم موفقیت در لوله  Combi- tube  و  LMAاستفاده از وسایل جایگزین براي اداره راه هوایی از قبیل 
 . گذاري داخل تراشه توصیه می شود

   Combi-tube  
است در موارد اورژانس یا لوله گذاري مشکل طـوري طراحـی   )  Lumen(یک وسیله راه هوایی که داراي دو لومن    

   .تهویه کافی را فراهم می سازد ،چه درداخل مري و چه در داخل ناي قرارگیرد شده است که
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   LMA  )Larayngeal Mask Airway  (  
در مواردي کـه وسـایل لولـه     .وسیله اي شبیه لوله تراشه است که در ناحیه سوپرا گلوت و با کمک دست قرار می گیرد

رت فرد نجات دهنده در لوله گذاري تراشه و یا دشواري لوله گذاري داخل گذاري داخل تراشه مهیا نباشد و یا عدم مها
   .می تواند نجات دهنده جان بیمار باشد LMAاستفاده از  ،تراشه

  
  



١٧ 
 

هـاي  در احیاء دو نفره وقتی لوله تراشه ویا سایر وسایل پیشرفته اداره راه هوایی گذاشته شد دیگر نیازي به انجـام سـیکل  
 6-8ماساژ در دقیقه وتهویه کننـده هـر    100هویه نیست بلکه ماساژ دهنده به طور یکنواخت با سرعت هماهنگ ماساژ و ت

  . دهدبدون قطع ماساژ انجام می) تنفس در دقیقه  8-10(اي ثانیه یک دم یک ثانیه
  . باشدمیبه علت کاهش برون ده قلبی و خونرسانی به بافت مغز بسیار مضر  CPRهیپرونتیله کردن بیمار در حین 

  
  :مانیتورینگ قلبی-2 

در صـورت ایجـاد شـدن فیبریالسـیون بطنـی یـا       . یک مانیتور قلبی به مددجو متصل کرده و ریتم او را تشخیص دهیـد    
  .کاردي بطنی بالفاصله از دفیبریله کردن مددجو بهره بگیریدتاکی

  
  :سازقلب یا ضربان یدرمان با شوك الکتریک

هـاي  شـود تمـام سـلول   هاي میوکارد که باعث میدادن جریان مستقیم برق از سلول ت ازعبوری عبارتسشوك الکتریک   
میکرهـاي قلـب اجـازه    بجا سرکوب گردیده و با تقویت پـیس نا میوکارد به طور همزمان دپوالریزه شده و در نتیجه نقاط

گیرد و یک تحریک سازمان یافتـه را  میکر از سرترین پبسدهد گره سینوسی دهلیزي عملکرد خود را به عنوان اصلیمی
  .براي انقباض هماهنگ عضالنی فراهم نماید

  
  :عوامل مؤثر بر میزان موفقیت در درمان با شوك الکتریکی

تـوان آن را تحـت کنتـرل    میزان مقاومت قفسۀسینه در برابر جران برق در شوك دادن مهم است و با اقدامات زیـر مـی     
  :درآورد

  سایز مناسباستفاده از پدال با  •
  استفاده از ژل لوبریکنت به اندازه کافی و تماس کامل سطح پدال با قفسۀسینه •
  قرار دادن پدال در محل صحیح روي قفسۀسینه •
  انتخاب مقادیر صحیح انرژي •
  هاي قلبیدفعات و فاصله زمانی بین شوك •
موفق اسـت و بـراي افـزایش    الزم به ذکر است که شوك دادن بیمار در صـورت وجـود اسـیدوز و هیپوکسـی اغلـب نـا       

  .دوز را تصحیح نمودیموفقیت باید هیپوکسی و اس
  

  :نحوه استفاده از دستگاه الکتروشوك 
. دهنـد باشند که آنها را براي عیور جریان الکتریکی از دستگاه به قلب روي پوسـت قـرار مـی   ها دو صفحه فلزي میپدال
متـر بـراي نـوزادان و شـیرخواران مناسـب      سـانتی  5/4گساالن و با قطـر  متر براي کودکان و بزرسانتی 12-8ها با قطر پدال
-قسمت قاعده قلب در دومین فضاي بین دندهر ها دیکی از پدال Anterolateralهنگام شوك دادن به صورت . است

وك و پـدال دیگـر روي نـ   ) اغلب روي دسته پدال کلمه استرنوم نوشته شـده (گیرد اي در سمت راست استرنوم قرار می
 Apexغلـب روي دسـته پـدال کلمـه     ا .گیردي چپ روي خط زیر بغلی قدامی قرار میادندهقلب یعنی فضاي پنجم بین
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اي دوم و پـدال دیگـر را در   در شوك قدامی قفسۀسینه، سمت چـپ اسـترنوم روي فضـاي بـین دنـده     ). نوشته شده است
قبـل از قـرار   . وورژن مـورد اسـتفاده دارد  یخـاص کـارد   مـوارد دهند که در قسمت خلفی قفسۀسینه زیر اسکاپوال قرار می

قدر کـم نباشـدکه باعـث    آن دمقدار ژل الکترو(دادن پدال روي پوست سطح پدال را به مقدار مناسب ژل آغشته نمائید 
ک گاز مرطـوب شـده   ی، اگر ژل موجود نبود )سوختگی پوست گردد و به حدي زیاد نباشدکه روي سینه بیمار راه بیفتد

  ).خیس نباشد فقط نمناك گردد(کش شهري یا نرمال سالین را زیر صفحه فلزي قرار دهید لوله با آب
شروع تـا حـد    لژو 200طنی از بجهت انتخاب مقادیر صحیح انرژي باید به نوع ریتم توجه کرد، معموالٌ در فیبریالسیون 

شـوك بعـدي   . گرددژول انرژي انتخاب می 250هاي فوق بطنی تا حداکثر یابد در حالیکه در آریتمیژول ادامه می 360
بهتر است با همان انرژي قبلی داده شود چون در جریان شوك اول امپدانس قفسۀصدري کـاهش یافتـه اسـت و شـوك     

ژیتـال و افـراد ریـزنقش و    یدر مسـمومیت بـا د  . تواند تأثیر بیشتر از شوك اول داشته باشـد بعدي با همان میزان انرژي می
  :دقت کنید که هنگام شوك دادن نکات زیر مورد توجه قرار گیرند. شودرژي کمتري استفاده میکوتاه قد از ان

 .کیلوگرم باشد 8ها حدود میزان فشار وارده به پدال •

 .شوندهاي پماد نیتروگلیسیرین را از پوست جدا کنید، زیرا باعث سوختگی میبرگه •

 .تواند باعث انفجار شودهنگام شوك دادن اکسیژن را قطع کنید زیرا می •

ها در زمان شوك دادن خیس نباشدوبا صفحه فلزي پدال در تماس نباشد زیرا باعث انتقـال جریـان بـرق بـه فـرد      دست •
 .گرددمی

 .هنگام تخلیه انرژي با بیمار وتخت او تماس نداشته باشید •

 .د اعالم کنیدتا اعضاء تیم درمان از بیمار فاصله بگیرندشروع شوك دادن را با صداي بلن •

 .ز آسیب دستگاه از بیمار جدا کنیددر صورت لزوم دستگاه مانیتور را براي پیشگیري ا •

 
  :انواع روشهاي شوك دادن

  :در روش اصلی شوك دادن شامل
غیرهمزمــان یـا شــوك    D/C shock (Continues Defibrillation)دفیبریلـه کــردن یـا اســتفاده از    .١

)Asynchronized .(باشنددهنده یک روش میکه همه اصطالحات فوق نشان.  
 .یا شوك سینکرونیزه) Synchronized(یا شوك همزمان ) Cardio version(کاردیوورژن  .٢
 

  :  D/C shock (Continues Defibrillation)دفیبریله کردن -1
ریتمی ایجاد شده ده قلبی به دلیل دیسنباشد و برون Tو  QRSکه بیمار در ریتم قلب داراي امواج مشخص در صورتی

نـی بـدون   کـاردي بط طنی، فلوتر بطنی یا تـاکی بکه هوشیاري بیمار از بین رفته است، مثل فیبریالسیون  به حدي کم شده
محـض فشـار   هر زمانی بـه   ن توجه به ریتم بیمار و دروروش دستگاه بداین در . گردداده مینبض از این نوع شوك استف

براي دفیبریل کردن، دستگاه را روشن کنید، مقدار انرژي ). شوك کور(نماید خلیه میانرژي خود را ت خلیهروي دکمه ت
، دکمه شارژ را فشار دهید تا دسـتگاه میـزان   )شودژول شروع می 200معموالً در این وضعیت از (الزم را مشخص نمائید 

 .انرژي الزم را ذخیره نماید
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، پس از اعالم دستگاه مبنی براینکه مقدار انرژي دستور داده شده ذخیره گردیده است، )کشدثانیه طول می 6-2حدود ( 
کـه قـبالً  ذکـر شـد فشـار داده      یت نکـاتی  اا ضمن رعسینه بیمار گذاشته و دکمه تخلیه رپدال آغشته به ژل را روي قفسۀ

  .ي را آزاد نمائیدوانرژ
  
  :کاردیوورژن -2

اگـر دسـتگاه   . بوده و مددجو داراي نـبض و هوشـیاري اسـت    Tو QRSکتروکاردیوگرام مددجو داراي در این روش ال
ها در این مرحله نسبت به پیدایش فیبریالسیون بطنی تخلیه کند که بطن) فاز رپوالریزاسیون( Tانرژي خود را روي موج 

  .شودتخلیه می Rمزمان با بروز موجانجام کاردیوورژن ه جریان الکتریکی هنگام. شوداده میحساس هستنداستف
را روشـن کنیـد تـا تخلیـه      Synchronizeانرژي و دسـتور بـه شـارژ  دسـتگاه دکمـه       زاندر این روش پس از تعیین می

تم مانیتورینـگ دسـتگاه الکتروشـوك    سبراي موفقیت در کار باید سی .انجام گردد ECGدر  Rهمزمان با پیدایش موج 
هـاي مـانیتور دسـتگاه شـوك     اي را به کابـل بنابراین لیدهاي سینه.واضح نشان دهد QRSاي هریتم بیمار را با کمپلکس

ریتم بیمار را حس کرده و براي پیشگیري از تخلیه نابجاي انـرژي روي مـوج    Rدر این حالت دستگاه موج . وصل کنید
T،  انرژي را همزمان با ظهورQRS لکسدر صـورتیکه دسـتگاه نتوانـد کمـپ    . نمایدتخلیه میQRS    ،را تشـخیص دهـد

دقـت  . باشـد له کردن مید دفیبریرت کاردیوورژن عمومی و شبیه موامابقیه اقدا. تخلیه الکتریکی صورت نخواهد گرفت
گیـرد کـه مربـوط بـه پیـدا      لیه الکتریکی بعد از فشار دادن دکمه تخلیه بعد از یک مکث کوتاه صورت مـی که تخ نمائید

  .توسط دستگاه است Rکردن 
ــود بیمــار بایــد  اگــر کــ ــل از  48ســاعت ناشــتا باشــد، مصــرف دیگوگســین از   8اردیوورژن روش انتخــابی ب ســاعت قب

هوشی بیشود یا به وسیله یک پزشک متخصص بخش داده میقبل از کاردیوورژن به بیمار آرام. کاردیوورژن قطع شود
  .شودداده میدادن اکسیژن مکمل شوك از گردد و پس اي ایجاد مییک بیهوشی چند دقیقه

  
   .)AED) Automated External Defibrillatorدستگاه دفیبریالتور یا 

                              
                          AED                                                         AED  

توانند ضربان قلب بیمار را تور پرتابل هستند که مینوع خاصی از سیستم هاي دفیبریال ،دفیبریالتورهاي خارجی خودکار
بدین ترتیب الزامی ندارد که کـاربران ایـن سیسـتم بـا     . شوك الکتریکی اعمال نمایند ،پردازش کرده و در صورت لزوم

  . آشنایی داشته باشند  ECGاصول تفسیر
در نـوع تمـام   . بنـدي کـرد  خودکـار تقسـیم  نیمـه   تمـام خودکـار و   ،دسـته  دفیبریالتورخودکار خارجی را می توان به دو 

بدین . تنها نیاز به این است که کاربر، الکترودهاي دستگاه را روي سینه بیمار قرار داده و سیستم را روشن کند ،خودکار
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را از طریق الکترودهاي قابل دسترس دفیبریالتور دریافت نموده و تعیین می نماید که  ECGهايترتیب دستگاه سیگنال
رت خودکـار عملیـات شـارژ و    سیسـتم بـه صـو    ،هاي متوالی هست یا خیر؟ در صورت تشخیص نیـاز یازي به شوكآیا ن

هـا،  نیمه خودکار هسـتند ایـن سیسـتم    ،AEDهاي تجاري اما بسیاري از سیستم. را انجام می دهد) اعمال شوك(دشارژ 
سـازد تـا وي   به اعمـال دفیبریالسـیون مطلـع مـی    بیمار راتحلیل کرده و در زمان منقضی، کاربر را در نیاز  ECGسیگنال 

  .هنگام تخلیه انرژي با بیمار وتخت او تماس نداشته باشید. عملیات شارژ دفیبریالتور فعال سازد
  

  :پیس موقت از راه پوست
) ددقیقـه از شـروع آن نگذشـته باشـ     10به شـرط اینکـه بیشـتر از    (کاردي یکه بیمار به طور ناگهانی دچار براددر صورتی

و امـروزه اکثـر دفیبریالتورهـا بـه ایـن       گـردد سازي اورژانس شروع مـی میکرهاي پوستی ضربانگردد، با استفاده از پیس
الکترودهـا بـه   . گیرنـد الکترودهاي پیس بزرگ بوده و در قسمت قدام و خلف قفسۀسـینه قـرار مـی   . سیستم مجهز هستند

هـا  سازي ایمپالسدر این روش ضربان. کندمیکر عمل میدستگاه پیسشوند و دفیبریالتور به عنوان دفیبریالتور وصل می
. توانند باعث اخـتالل در آسـایش بیمـار شـوند    هاي زیرپوستی بگذرند و میقبل از رسیدن به قلب باید از پوست و بافت
  .تفاده گرددبخش اسمیکر اگر بیمار هوشیار است از داروهاي آرامبهتر است همزمان با استفاده از این نوع پبس

  
  :CPRدارو درمانی در 

. داشـته باشـد   ءآمیز احیـا تواند تأثیر مثبتی در روند موفقیتکه به موقع شروع شود میدر صورتی CPRدارو درمانی در  
اگـر از  . باشـد راههاي تجویز دارو شامل وریدهاي محیطی، وریدهاي مرکزي، تزریق داخل تراشه و داخل استخوان مـی 

تواننـد مناسـب   تر انتخاب گردند، مثالً وریدهاي جلوي آرنـج مـی  شود باید وریدهاي بزرگاستفاده میوریدهاي محیطی 
این کار زمان الزم بـراي رسـیدن دارو بـه    . ال بهتر است از کانول وریدي مرکزي استفاده نمودباشند ولی به صورت ایده

تـوان از بیمـار رگ   ته باشـد و در حـال حاضـر نمـی    که بیمار راه ورید مناسب را نداشدر صورتی. دهدقلب را کاهش می
. گـذاري تراشـه انجـام شـده باشـد بـه داخـل تراشـه تزریـق کـرد          توان بعضی از داروها را در صورتی که لولـه گرفت می

البتـه الزم اسـت    .تـوان از ایـن طریـق مـورد اسـتفاده قـرار داد      آدرنالین، آتروپین، لیدوکائین، نالوکسان و برتیلیوم را مـی 
لیتر نرمال سـالین اسـتفاده گـردد و    میلی 10شود با دوز دو برابر و رقیق شده در رویی که از راه داخل تراشه مصرف میدا

پس از ریختن دارو از طریق یک کاتتر نازك که از داخل لوله تراشه عبور کرده به داخل ناي، بیمار هیپرونتیله گـردد تـا   
   .تر جذب شوددارو سریع

تـوان دارو را در قسـمت   سـال بـوده و خـط وریـدي در دسـترس نیسـت مـی        6یمـار کـودك کمتـر از    کـه ب در صورتی   
  .نی تزریق کرد که از عوارض آن آمبولی مغز استخوان استگزیمال استخوان درشتروپ

  
  :شامل CPRداروهاي اصلی مورد مصرف در 

  :اکسیژن
گردد که نهایتاً ادلی بین تهویه به پرفیوژن ایجاد میدر جریان ایست قلبی تنفسی اکسیژناسیون خون مختل شده و عدم تع

هـوازي تولیـد   هـوازي دارنـد، حاصـل متابولیسـم بـی     هـا متابولیسـم بـی   در ایـن وضـعیت سـلول   . انجامدبه هیپوکسمی می
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شود و در حضـور اسـیدوز   اسیدالکتیک است که باعث اسیدوز متابولیک گردیده، اعمال حیاتی سلول دچار اختالل می
. اسـتفاده نمـود  % 100بنابراین براي جلـوگیري از هیپوکسـی بایـد از اکسـیژن     . باشدضعیف می CPRلیک پاسخ به متابو

گرددو ضمن اینکه در اولـین فرصـت میـزان اکسـیژن     ساعت ایجاد می 48مسمومیت با اکسیژن در همین وضعیت بعد از 
  .شودبیمار تنظیم می ABGدریافتی براساس پاسخ 

  
  :نفریناپی

  :انگیزه مصرف آن شامل. قرار دارد CPRاستفاده در  مورد نفرین در رأس داروهايپیا   
  ).در عروق مغز و کرونر 2βهاي تحریک گیرنده( CPRافزایش پرفیوژن کرونري و مغزي در جریان  .1
  .آریتمیتحریک انقباضات خود به خودي در جریان آسیستول یا برادي .2
معمـوالً بـه    Fine VF). هاي خشنبا دندانه VF( Coarse VFبه ) مهاي نربا دندانه Fine VF )VFتبدیل  .3

زمینه را براي پاسخ ریتم به الکتروشـوك   Coarse VFدهدو آدرنالین با تبدیل آن به شوك خوب جواب نمی
 .مکانیزم این عمل احتماالً افزایش جریان خون کرونري است. کندفراهم می

) قلـب  1ßهاي با تحریک گیرنده(شود قدرت انقباضی قلب افزایش یابد اثر اینوتروپیک مثبت داشته و باعث می .4
 .در جدایی الکترومکانیکال قلب است یو باعث ایجاد انقباضات مکانیک

 .شودهاي آلفا در عروق محیطی باعث افزایش فشار خون سیستمیک میبا تحریک گیرنده .5
 

یال به داندوکارریالسیون بطنی و اختالل در جریان خون سابافزایش نیاز میوکارد به اکسیژن در فیب ،دارو معایب عمده 
  .شودکه باعث فشرده شدن عروق کرونر میباشد می علت افزایش تونیستیه عضالت میوکارد

تـوان  مـی . دقیقه قابل تکرار است 3-5باشد که هر به صورت داخل وریدي می1mg نفرین دوز اولیه اپی: مقدار مصرف
سـرم   cc 30-20تر از عروق محیطی به عروق مرکزي و قلب برسد، پس از ترزیـق  سریع CPRحین که دارو در ینبراي ا

  .از همان رگ انفوزیون نموده و عضو را باالتر از سطح بدن قرار داد
دقیقـه   3-5هـر   mg 5-2نفرین کـه  توان از دوز بینابینی اپیدر صورتیکه استفاده از دوز اولیه با شکست مواجه شد می   
       ویـا دوز بـاالي     IVصـورت  دقیقـه  بـه   3گـرم هـر   میلـی  1-3-5نفـرین صورت داخل وریدي اسـت، دوز پلکـانی اپـی   به

نفـرین باعـث   اپـی  يالبتـه اسـتفاده از دوز بـاال   . دقیقـه اسـتفاده کـرد    3-5یه صورت انفوزیون هر  mg/kg 1/0نفرین اپی
  .دگردافزایش ریسک عوارض بعد از احیاء شده و توصیه نمی

کربنـات سـدیم مصـرف نکنیـد زیـرا داروهـاي قلیـایی باعـث تسـریع          نفرین را همزمان با داروهاي قلیـایی مثـل بـی   اپی   
  .شودنفرین میاکسیداسیون دارو وکاهش اثرات اپی

  
  :سولفات آتروپین

هـاي  ایمپـالس  دکولینرژیک بوده و باعث افزایش سـرعت هـدایت داخـل بطنـی، افـزایش تعـدا      از دسته داروهاي آنتی   
  .شودبه دلیل اثرات واگولیتیک قوي خود می AVو سرعت هدایت گره  SAصادره از 
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اسـتفاده از آتـروپین در   . باشـد دار مـی عالمـت  AVهـاي  دار و بلـوك کاردي شدید عالمـت شامل برادي: موارد استفاده 
  .آسیستول چندان موثر نیست

 mg1و در آسیسـتول   mg2گرم هر دقیقه تا سقف میلی 5/0-1ر داعالمت AVکاردي و بلوك در برادی: مقدار مصرف
  .قابل استفاده است mg3دقیقه تا سقف  3-5هر 
النخـاع باعـث تشـدید    در بصـل  آتروپین در بالغین با تحریـک هسـته واگ   mg 5/0دقت نمائید که دوز کمتر از : 1نکته
  .گرددك واگ میباعث بلو) mg 3 )mg/kg04/0شود و دوز باالتر از کاردي میبرادی
شدن پاسخ به الکتروشـوك  و ضعیف Fine VFبه  Coarse VFباعث تبدیل  VFتزریق آتروپین در حضور : 2نکته 
  .شودمی

  

  :بیکربنات سدیم
گـردد ولـی   هوازي یـک اسـیدوز متابولیـک ایجـاد مـی     علت هیپوکسی ایجاد شده و متابولیسم بی به دنبال ایست قلبی به
و به دلیل عـدم کفایـت تهویـه     CO2شود زیرا باعث هیپراسموالریتی و افزایش ربنات توصیه نمیکاستفاده روتین از بی

کربنـات نیـز باعـث آلکـالوز     ضمناً مصرف بیش از حد بی. کندتشدید اسیدوز شده و قدرت انقباضی میوکارد را کم می
ن اسـیدوز افـزایش تهویـه و پرفیـوژن     بنابراین بهترین روش درمـا . شودمی CPRگردد که باز هم باعث عدم موفقیت می

که ولی در صورتی. خص گرددمش ABGدوز مورد استفاده از آن بهتر است با . خوب و مؤثر است CPRبافتی با یک 
  .دقیقه نصف دوز اولیه قابل تکرار است 15-10و هز  mEq/kg 1میسر نبود به میزان  ABGانجام 

  
  :لیدوکائین

ي از هدایت رهاي پورکنژ، پیشگیو رشته AVثر ثبات غشاء تسهیل هدایت در گره یک داروي ضدآریتمی است که با ا
 VFو  VTدهد و داروي انتخابی در درمان هاي بطنی خاتمه میبه آریتمی Reentryمعکوس و جلوگیري از مکانیسم 

 mg/kg 1اي لـه مقدار مصرف دارو با دوز حم. پهن نیز مؤثر است QRSبا  PATو  PVCالبته جهت کنترل . باشدمی
  .به صورت انفوزیون داخل وریدي است mg/min 4-2و دوز نگهدارنده آن  mg/kg 3دقیقه تا سقف  3-5هر 

  
  :آمیودارون 

هـاي  پـذیري سـلول  یک داروي ضدآریتمی از مشتقات بنزوفوران است و با طوالنی کردن پتانسیل عمل و دوره تحریک
اعث کاهش مقاومت عروق محیطی شده وکاهش بار کاري قلب و نیـاز بـه   ب) و پورکنژ AVدهلیز، بطن، گره (میوکارد 

مخصوصـاً در حملـه ایسـت    . اثرات همودینامیک آمیودارون روي عضالت صاف مفید اسـت . گردداکسیژن میوکارد می
گرددو دیالتـه شـدن عـروق محیطـی نیـز بـا مصـرف        رسانی قلب میقلبی سبب گشاد شدن عروق کرونر و افزایش خون

دهدو این دارو یک خاصیت اینوتروپیک منفی خفیف دارد ولـی در  ارون مقاومت عروق سیستمیک را کاهش میآمیود
  .دهداکثر بیماران عملکرد قلب را تحت تأثیر قرار نمی

ولی هیپوتانسـیون ناشـی از برتیلیـوم از     هاي بدخیم دارندریتمیظاهراً آمیودارون و برتیلیوم اثرات معادلی در کنترل دیس
  .را محدود نماید ند مصرف آناتوواملی است که میع
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باشد، بنابراین می QTکردن زمان عوارض آن شامل بروز مشکالت در زمان تزریق سریع دارو، مسمومیت ریه و طوالنی
حسـاس اسـت   عالوه بر آن آمیودارون نسـبت بـه نـور    . کنند استفاده گرددرا طوالنی می QTکه زمان  نباید با داروهایی

  .هنگام تجویز ندارد ی نیاز به پوشش مخصوصول
  .میکر ندارد نباید از این دارو استفاده کردکاردي که بیمار پیسو برادی AVهاي در بلوك

  
  :برتیلیوم توسیالت
ریتمی بطنی با تأثیر طوالنی نمودن پتانسیل عمل و فاز جبرانی است و بـا اثـر بلـوك کننـده آدرنژیـک      داروي ضد دیس

-اپیردر واقع بعد از تزریق برتیلیوم تحریک اعصاب سمپاتیک باعث آزاد شده نو. گرددشار خون نیز میباعث کاهش ف

 دقیقـه ترشـح   15-20دهـد و پـس از   می خشن تبدیل کرده وبه الکتروشوك پاسخ بهتر VFنرم را به  VFنفرین شده و 
  .گرددنفرین مهار گردید و هیپوتانسیون ایجاد مینوراپی 

یعنی زمانی که الکتروشوك و لیدوکائین تـأثیري نـدارد از ایـن    . مقاوم به درمان است VFو  VTبرتیلیوم موارد مصرف 
  .شوددارو استفاده می

توان بیمار را دفیبریلـه  دقیقه می 5بعد از . باشدمی IVبه صورت رقیق نشده و  mg/kg 5به میزان  VFمقدار مصرف در 
  .باشدمی mg/kg 30سقف مصرف دارو . دراو را تکرار کرد mg/kg 10زان توان به میدقیقه می 5نمود و بعد از 

  
  :کلرید کلسیم

دهد، دوره سیستول را طوالنی کرده و قدرت انقباصـی  پذیري میوکارد را افزایش میقدرت انقباضی و خاصیت تحریک
در صـورت بـروز   . دمفیـد نشـان دهـ    CPRولی شـواهدي وجـود نـدارد کـه مصـرف آن را در      . دهدقلب را افزایش می

  .، هیپوکلسمی یا مسمومیت با داروهاي بلوك کننده کلسیم مصرف این دارو مفید استهیپرکالمی
       و بـه دنبـال هـم ممنـوع اسـت زیـرا باعـث رسـوب دارو          Lineکربنات سدیم از طریـق یـک   مصرف کلریدکلسیم و بی

  .گرددمی
  ).آمپول یک گرمی% (10از محلول  mg/kg 16-8در بزرگساالن : مقدار مصرف

  
  )ایزوپرل(ایزوپروترنول 

  .باشدتروپیک مثبت میکه دارار خواص اینوتروپیک و کرونوبتا است  يهایک داروي محرك قوي گیرنده
دار و یا بلـوك قلبـی و ایسـت سینوسـی اسـت کـه بـه        کاردي عالمتآن شامل کنترل سریع و موقت برادیموارد استفاده 

  .دهدآتروپین جواب نمی
و  VTشود و ممکن است باعث ایجاد ا توجه به اینکه این دارو ممکن است باعث افزایش مصرف اکسیژن میوکارد میب

VF  در ایست قلبی ریوي منع مصرف دارد(شود کاربرد زیادي ندارد .(  
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  :استراتژیهاي دفیبریالسیون بیماران 
ژول  150-200بـه مقـدار    ن نبض توسط یـک شـوك  بدو)  VT(وتاکی کاردي بطنی  )VF(درمان فیبریالسیون بطنی   

سـیکل بـا    5( دقیقـه   2به مدت  CPRژول در دستگاه هاي منوفازیک و سپس انجام  360هاي باي فازیک و در دستگاه
نبض و ریتم بیمار چک می شـود و در صـورت نیـاز بـه دادن      CPRدقیقه  2بعد از انجام . صورت میگیرد)  30:2نسبت 

در صورت باقی ماندن ریـتم  . بعدي نیز باهمان مقادیر اولیه ذکر شده و بدون تغییر داده می شودشوك دیگر شوك هاي 
VF  و یا VTگرم به صورت میلی 1)  اپی نفرین(دوم می توان از داروي آدرنالین  بدون نبض بعد از دادن شوك اول یا

. می توان اسـتفاده کـرد   VFو یا  VTتا زمان وجود  دقیقه 5تا  3میلی گرم هر  1از آدرنالین بادوز .  وریدي استفاده کرد
دوم اپی نفرین می تـوان   واحد بین المللی و بصورت تنها  یک دوز بجاي دوز اول ویا 40از داروي وازوپرسین به مقدار 

بجـاي انجـام    ،و یـا فیبریالسـیون بطنـی مـی باشـد     اگـر ایـن شـک وجـود دارد کـه ریـتم بیمـار آسیسـتول         . استفاده کرد
داروهاي آنتی آریتمیک اگر بعـد از دادن شـوك سـوم    . دقیقه انجام می شود 2براي  30:2با نسبت  CPRیالسیون دفیبر
میلـی گـرم بـه     300زان یـ همچنان پابرجا بود، از داروي آمیودارون قبل از دادن شوك چهارم و بـه م  VTو یا  VFریتم 

 24در خـالل  میلی گرم و دوز نگه دارنده آن  150 دوز بعدي آمیودارون. صورت بولوس داخل وریدي استفاده می شود
میلی گرم به ازاي هر یک  1-5/1در صورت عدم وجود آمیودارون از لیدوکائین با دوز  .میلی گرم می باشد 900ساعت 

دوز . میلی گرم به ازاي هـز یـک کیلـو گـرم وزن اسـتفاده مـی شـود        5/0 -%75کیلو گرم وزن بدن در ابتدا و سپس دوز 
اسـتفاده از  . میلی گرم به ازاي هر یک کیلـو گـرم از وزن بـدن تجـاوز کنـد      3ساعت اول نباید از سقف  1ین در لیدوکائ

بـه  )  PEA(درمـان آسیسـتول و فعالیـت الکتریکـی بـدون نـبض       . دیگر توصیه نمی شود VTو  VFبریتلیوم در درمان 
تا زمان برگشت جریان  CPRدقیقه به همراه  5تا  3میلی گرم آدرنالین و تکرار آن هر  1محض دسترسی وریدي تزریق 

میلـی   3استفاده از داروي آتروپین به علـت اثـرات واگولتیـک آن و بـا سـقف دوز       .خون و نبض بیمار صورت می گیرد
دستگاه ضربان ساز دیگر در درمـان آسیسـتول    .صورت میگیرد 60با سرعت کمتر از   PEAگرم در درمان آسیستول و 

در . اده از دوزهاي باالي آتـروپین در برخـی مـوارد مثـل مسـمومیت بـا ارگانوفسـفرها انجـام مـی شـود          استف .جایی ندارد
از داروهـاي  . بیمارانی که ایست قلبی آنها در نتیجه آمبولی ریوي بوده و یـا مشـکوك بـه وجـود آمبـولی ریـوي هسـتند       

  . ترومبولتیک استفاده می شود
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  CPRاي در ضمیمه درمان
تشـخیص داده شـد، قبـل از ازدسـت رفـتن سـطح        قلبـی   سـت اییا تهدید بـه   قلبی ستایزمانی که یک : سرفه –الف    

بـا در دقیقـه سـرفه، باعـث      60دود تـأمین کنـد، حـ   تواند جریان مغز را هوشیاري یک تحریک به صورت سرفه قوي، می
  .شودافزایش فشار داخل سینه و جریان خون کافی براي مغز و عروق کرونر می

  
  :CPRعوارض 

  :اتساع معده) الف  
اتسـاع شـدید و همـراه بـا بـاال آمـدن       ). بـه صـورت دهـان بـه دهـان     (یک عارضه مکرر و متناوب تنفس مصنوعی است  

دیافراگم است که با تهویه و پرفیوژن تداخل عمل دارد وبه صورت قابل توجهی، خطر استفراغ و برگشت مـواد غـذایی   
  .شدگی معده اتفاق افتدست پارهدهد و ممکن ارا افزایش می

هـاي دیگـري   روش. تواند کاهش یابـد اي میاتساع معده به وسیله باز نگهداشتن راه هوایی و محدود کردن حجم ذخیره
. رسند کاهش یابدمی به حلقتنفس دهان به بینی براي انکه فشار گازهایی که : کند شاملکه از اتساع معده پیشگیري می

  .توان به وسیله برگرداندن مصدوم به یک طرف، سر به پائین و فشار بر اپیگاستر اصالح کردیاتساع شدید را م
  
  :راکسوپنوموت) ب

-در آنها صحیح انجام نشده و باعث نبض ناکـافی و هیپوکسـمی واسـیدوز مـی     CPRدهدکه بیمارانی رخ می در  راًاکث 

  .شود
  
  : هاآسیب به استخوان) ج

این مسئله ممکـن اسـت موجـب     .افتدصحیح اتفاق می CPRا معموالً و حتی در طی یک هشکستگی و جدا شدن دنده
  .راکس و سایر مشکالت شودوپنوموت

  
  : سایر مشکالت) د

و نامناسب بـه کـار بـرده شـود بـروز       حاصحیکه تکنیک ن یاما هنگام  افتدصحیح کمتر اتفاق می CPRکه در طی یک 
بـا یـا بـدون تامپونـاد     ( شدگی عروق کرونر و میوکارد کس، له شدگی یا پارهکند شامل شکستگی استرنوم، هموتورامی

بـه علـت    ATN اشـی از هیپوکسـی مغـزي،   انسـفالوپاتی ن  هـا و آمبـولی چربـی،   شدگی ریهله ، پارگی کبد و طحال،)قلبی
روماتیزه کردن گی پوست به علت استفاده نامناسب از ژل در هنگام دادن شوك، تسوخت ،CHFها، فیوژن کلیهکاهش پر

  .گردن در هنگام تغییر پوزیشن و آسیب به حنجره و تراشه ناشی از اینتوباسیون غلط
  

  :موفق CPRعوامل مؤثر بر 
  .تر احیا را شروع کنیم احتمال موفقیت بیشتر استهرچه سریع. اولین عامل زمان است •
  .ن استموفق در کودکان و جوانان بیشتر از افراد مس CPR. سن فرد هم مهم است •
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هـاي مـزمن ریـه و    مثـل نارسـایی کلیـه، بیمـاري    (شـود  مـی  CPRاي مزمن باعـث عـدم موفقیـت    وجود بیمار زمینه •
  .)بدخیمی

  .اعمال شود، احتمال موفقیت کاهش خواهدیافت CPRهاي نادرست در صورتی که روش •
  .شودناموفق می CPRآسپیراسیون مواد استفراغی باعث  •
  .آوردفقیت را به همراه میون است که عدم موجود توکسین در خعامل دیگر و •
  .یابدکاهش می CPRورت آلکالوز و یا اسیدوز پاسخ به جود اختالل اسید و باز به صورت ودر ص •
 .ماساژ قلبی که منجر به پارگی ریه و آسیب قلب شود، ممکن است باعث مرگ مددجو گردد •

•  
  :CPRمعیار پایان 

تـوان  در سـه وضـعیت مـی   . تـوان ارزیـابی کـرد   یج موفقیت یا عدم موفقیت را مـی نتا CPRدقیقه  10-15معموالً پس از 
CPR را قطع نمود:  
  در صورت احساس نبض و تنفس در مددجو •
 وجود عالئم مرگ •

 خستگی احیاگر •
 

  :ناموفق CPRعالئم 
  ).آن نباشدبه شرطی که مصرف دارو توجیه کننده علت (ها میدریاز دوبل است و نسبت به نور رفلکس ندارد مردمک

 .شودنبض و تنفس احساس نمی •

• ECG کند که مهمترین عالمت استخط صاف رسم می. 

 .فشار خون وجود ندارد •

 .قطع خواهد شد CPRدقیقه است که در صورت عدم نبض و تنفس  30-45حدود  CPRزمان  •
  

  :اقدامات بعد از احیا موفق
ساعت مـانیتور   48داقل شوند و باید حي  ویژه منتقل میهاتمانند، به بخش مراقبافرادي که پس از ایست قلبی زنده می

  .باشندشوند زیرا این بیماران مستعد آریتمی قلبی، ناپایداري همودینامیک، مشکالت تنفسی و انسفالوپاتی قلبی می
  تا ثابت شدن وضعیت بیمار دقیقه 15کنترل عالئم حیاتی هر  •
  تصحیح اختالالت اسید و باز •
  ویه مکانیکیدر صورت نیاز، ته •
  گرم متیل پردنیزولونمیلی 100الی  600در مان ادم مغزي با  •
  بررسی و ضعیت کلیه و درمان نارسایی حاد کلیه در صورت بروز •
  )براي پیشگیري از ادم مغزي(درجه باالتر باشد  30وضعیت بیمار به  پشت خوابیده، سر  •
  .هاي قلبی، کراتینین، گلوکز و آنزیمABG،BUNانجام آزمایشاتی مثل  •
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 Chest X Rayانجام  •

 حمایت روانی از بیمار و خانواده •

  
  :توجهات مهم

مـثالً نـوع و میـزان داروي دریافـت     . گرفتن استریپ و ثبت کلیه اقدامات انجام شده الزم اسـت  CPRدر حین  •
  .شده

  .محیط نباید شلوغ باشد CPRدر حین انجام  •
  .وریدي داشته باشد Lineبیمار حداقل الزم است دو  •
  .اطالع به خانواده بیمار در صورت امکان و در اولین فرصت ممکن ضروري است •
دارند که به علـت کـاهش پرفیـوژن     CPRبرخی جنون بعد از . قابل انتظار است CPRمشکالت روانی بعد از  •

ت از بیمـار در ایـن مرحلـه    یـ ذا حمال. اباشد، برخی هوشیارند و برخی در کوممغزي و عوامل سایکولوژیک می
  .بسیار ضروري است

  
  :CPRعوارض 
  تظاهرات بالینی  اتیولوژي  عوارض

ــده و   ــتگی دنـــ شکســـ
  استرنوم

حرکـت  .یابـد درد قفسه سینه که بـا دم افـزایش مـی     ماساژهاي نامناسب قفسه سینه
نامتقارن قفسه سینه احساس شکستگی استخوان که 

  .در لمس استرنوم مواج است
دن واردکـر  -ماساژهاي نامناسـب   پنوموتراکس

  نامناسب کاتترهاي وریدي
کاهش اکسـیژن در   -تنفس مشکل -درد قفسه سینه

کاهش یـا فقـدان صـداهاي تـنفس      -سیانوز -خون
ــتال  ــطح مبـ ــیلم    -روي سـ ــه در فـ ــراف تراشـ انحـ

  رادیوگرافی
انســــفالوپاتی ناشــــی از 
هیپوکســــمی مغــــزي و 

  نارسایی کلیوي

کمبود خون رسانی مغز به مـدت  
ــوالنی ــولی    -ط ــاد توب ــروز ح نک

کلیه به علت هیپوکسی و کاهش 
  رسانی به مدت طوالنیخون

دفـع  . افتدساعت بعد از احیا اتفاق می 24در عرض 
افـزایش  . کنـد افـت مـی   ml/h 30ادرار به کمتر از 

BUN شودو کراتینین دیده می.  

استفراغ مددجویی که بیهوشی یا   پنومونی آسپیراسیون
  نیمه هوشیار است

ورود  –سـیژن در خـون   کمبـود اک  دیسترس تنفسی،
ــیلم       ــه در ف ــه ک ــل تراش ــه داخ ــده ب ــات مع محتوی

  .رادیوگرافی قفسه سینه قابل مشاهده است
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استفاده زیاد از بیکربنات سدیم و   نارسایی احتقانی قلب
  مایعات داخل وریدي

افـزایش سـرعت ضـربانات قلـب و تفـس، گــالوپ      
قلبی، رالهاي ریـوي؛ افـزایش فشـار وج ریـوي؛ در     

  قفسه سینه عالئم مشخص وجود دارد رادیوگرافی

ســـوراخ شـــدن قلـــب بـــه علـــل   تامپوناد قلبی
  مختلف

اشکال در تنفس، اتساع وریدهاي گردنی، کـاهش  
  فشارنبض؛ کاهش فشار خون و نبض پارادوکس

ــا     سوختگی پوست ــه ب ــا تخلی دفیبریالتــور مکــرر ی
  ولتاژ باال بدون ژل

زیــر محـل قرارگیـري پــدال    اریـتم و تـاول پوسـت   
  یبریالتوردف

اي و  آسیب دهانی تراشه
  ايحنجره

ــرر    ــا مک ــیون نامناســب ی اینتوباس
ــث شکســتگی   داخــل تراشــه باع

-ها و آسیب بافت نـرم مـی  ندندا

  .شود

ــنفس و     ــکال ت ــونی، اش ــان خ ــته، ده ــدان شکس دن
  خشونت صدا

عقب کشیدن بیش از حد گـردن    گردنی يهامهره بآسی
در حریان تالش براي بـاز کـردن   

-یی که منجر به تروما مـی راه هوا

  .شود

کاهش حرکـات یـا خـس درد زیـر منطقـه آسـیب       
  دیده گردنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


