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 فیقیْلْژی للت ّفـّق ػؿ عالل ثبؿػاؿی ًـهبل

ػؿعالل ثبؿػاؿی تغییـات هيغٌ للجی فـّلی ؿط هی ػُؼ کَ 

هيتولٌؼ ثـ تغییـات ػؿ صزن عْى ،ؿیت للت،صزن ضـثَ ای،ثـّى 

ػٍ للجی ّهمبّهت فـّق مینتویک ،ثقالٍّ فًبى ثبؿػاؿ تغییـاتی 

ّضقیت امیؼ ثبف ؿا ػؿ صزن ُبی ؿیَ هبًٌؼ صزن ػلیمَ ای ًّیق 

. تزـثَ هی کٌٌؼ

ػؿک تغییـات فیقیْلْژیک هغبثك ثب مي ثبؿػاؿی ثـای ػؿهبى 

. فًبى ثبؿػاؿ هِن امت

ػؿٍؼ افقایو هی 52تب  25صزن عْى ػؿ ثبؿػاؿی  :صزن عْى

ػؿٍؼ فیبػ هی ىْػ،ایي افقایو ػؿ هْؿػ 50تب45یبثؼ صزن پالموب 

افقایو ًنجی ایي .ػؿ ٍؼ امت 20تْػٍ ملْلی گلجْلِبی لـهق 

ُوْػیالمیْى ّآًوی ثبؿػاؿی هی گـػػ کَ ػؿ ُفتَ پالموب مجت 

اؿیتـّپْئقیل حبًْیَ ثَ . صبهلگی ثَ اّد عْػ هی ؿمؼ 32

. پـّژمتـّى ّػیگـ ُْؿهًِْبی رفتی ؿط هی ػُؼ

مغْس افقایو یبفتَ امتـّژى ّپـّژمتـّى مجت افقایو مغش 

ُبیت هٌزـ ثَ آلؼمتـّى پالموب ّفقبلیت ؿًیي هی ىْػ کَ ػؿى

ػؿ عالل ثبؿػاؿی صزن عْى ثؼى . اصتجبك مؼین ّآة هی گـػػ

هیلی اکی ّاالى ػؿ لیتـ افقایو 950لیتـ ّمؼین کل ثؼى ثَ 1.5تب1

لیتـ هی ؿمؼ کَ 8تب 6ػؿ ایي صبلت صزن کل آة ثؼى ثَ . هی یبثؼ

لیتـ آى ػؿ عبؿد ملْلِبمت ایي افقایو صزن ثـای صَْل 4

. لْة ضـّؿی امتگـػه عْى رفتی ؿصوی هظ

:فيبؿ عْى   

اؿ عْى مینتْلیک ُّن ػیبمتْلیک تب اّامظ صبهلگی ُن فو

کبُو پیؼا هی کٌؼ ّثتؼؿیذ تب اّاعـ صبهلگی ثَ صؼّػ لجل اف 

فلت کبُو فيبؿ عْى تب صؼّػی ثؼلیل .ثبؿػاؿی ثـ هی گـػػ

ػؿ ثبؿػاؿی،تفنیـ فيبؿ عْى ثبیؼ ثب . کبُو همبّهت فـّلی امت

هیلی 80/130یک فيبؿ عْى .گی ٍْؿت گیـػتْرَ ثَ مي صبهل

هتـ ریٍْ هوکي امت ػؿ صبلت تـم ًـهبل ػؿ ًؾـ گـفتَ ىْػ اهب 

کَ صؼ فبػی آى ػؿ ایي )صبهلگی غیـ عجیقی امت  28ػؿ ُفتَ 

فيبؿ ّؿیؼُب ػؿ پبُب ػؿ عی . هیلی هتـ ریٍْ امت60/110فهبى 

ػى صبهلگی ثغْؿ فقایٌؼٍ افقایو هی یبثؼ کَ ػلیل آى فيـػٍ ه

ّؿیؼُبی لگي ّّؿیؼ ارْف تضتبًی ثْمیلَ ؿصن امت کَ هتقبلت 

.فایوبى ثَ مغش فبػی ثـ هی گـػػ  

اًؼافٍ گیـی فيبؿ ىـیبى ثـاکیبل ًيبًگـ فيبؿ عْى ىـیبًی ؿصن 

ًینت فیـا فيبؿ ىـیبى ؿصوی هی تْاًؼ ثغْؿ ىؼیؼی پبییي ثبىؼ 

.امتصتی ّلتی کَ فيبؿ عْى اًؼافٍ گیـی ىؼٍ ػؿ ثبفّ ًـهبل   

:ضـثبى للت  

صبهلگی افقایو پیؼا هی کٌؼ ّػؿ  12ضـثبى للت هبػؿ اف ُفتَ 

فلت ایي .صؼ پبیَ هی ؿمؼ % 120صبهلگی ثَ  32ُفتَ 

تبکیکبؿػی هی تْاًؼ حبًْیَ ثَ تغبثك للت ثب صزن افقایو یبفتَ 

.پالموب ًّیق افقایو مغش تیـّکنیي آفاػ مـم ثبىؼ  

:ثـّى ػٍ للجی ّصزن ضـثَ ای  

افقایو هی  (%30-50)ػٍ للجی هبػؿ ػؿ عالل ثبؿػاؿی ثـّى 

ؿط هی ػُؼ ّػؿاًتِبی مَ ایي افقایو اف ُفتَ ػُن ثبؿػاؿی .یبثؼ

افقایو ثـّى ػٍ للجی ػؿ ثبؿػاؿی ًتیزَ .هبَُ ػّم ثَ اّد هی ؿمؼ

. ّصزن ضـثَ ای ػؿ ایي ػّؿاى امت HRافقایو 

یبى عْى ػؿ ًیوَ ًغنت ثبؿػاؿی،صزن ضـثَ ای ثؼلیل فولکـػ رـ

ّؿیؼی افقایو هی -رفتی ؿصوی ثقٌْاى یک ىبًت ىـیبًی

ػؿاّاعـ صبهلگی افقایو ثـّى ػٍ للجی ًتیزَ افقایو ؿیت .یبثؼ

فـضیَ ربًيیي ثـای تْضیش افقایو . للجی ػؿ ایي فهبى امت

صزن ضـثَ ای ثغي چپ ىیفت هٌضٌی فيبؿ صزن ثَ موت ؿامت 

ّثؼًجبل آى افقایو  ثغبعـ گيبػی للت ػؿ ًتیزَ تبحیـ ُْؿهًِْب

. پـىؼگی للت ٌُگبم ػیبمتْل امت

:همبّهت فـّق مینتویک  

صبهلگی کبُو هی یبثؼّاف  24همبّهت فـّق مینتویک تب ُفتَ  

آى ثَ ثقؼ افقایو یبفتَ ّػؿفهبى تـم ثَ صؼ ًـهبل عْػ ثـهی 

.گـػػ  

ػّفبهل هِوی کَ همبّهت فـّق هضیغی ؿا ػؿ ثبؿػاؿی کبُو 

گيبػ ىؼى فـّق عًْی هضیغی ّّرْػ : هی ػُؼ فجبؿتٌؼ اف

ثنتـ فـّلی رفتی یک مینتن فـّلی کن .گـػه عْى رفتی امت

همبّهت امت کَ مِن ثقؿگی اف ثـّى ػٍ للجی هبػؿ ؿا ثَ پـفیْژى 

اف لضبػ  فـّق ؿصوی ثغْؿ فقایٌؼٍ ای.عْػ اعتَبً هی ػُؼ



تقؼاػ ّاًؼافٍ ػؿ عالل صبهلگی افقایو هی یبثٌؼ ّهمبّهت فـّق 

.ؿصوی ثَ همؼاؿ فیبػ ػؿ عالل ثبؿػاؿی کبُو هی یبثؼ   

می می ػؿ ػلیمَ ػؿ لجل اف ثبؿػاؿی ثَ  50رـیبى عْى ؿصوی اف 

ایي . می می ػؿ ثبؿػاؿی ػؿ ٌُگبم تـم افقایو هی یبثؼ 500

ٍ للجی مینتویک ثَ ؿصن اف ًوبیبًگـ تغییـاعتَبً  ثـّى ػ

ػؿ عالل مَ هبَُ مْم ثبؿػاؿی %18ػؿ صبلت فبػی ثَ 2%

.امت  

ؿػاؿ ُیپْتٌيي هيغٌ ّمٌکْپ هی تْاًؼ ثب ثبػؿ یک عبًن 

ؿط  ثـعبمتي ًبگِبًی اف یک ّضقیت عْاثیؼٍ یب ًينتَ ،

 Supine hypotensive)مٌؼؿّم افت فيبؿ عْى مْپبیي.ػُؼ

syndrome )ؿگیزَ،ؿًگ پـیؼگی ثَْؿت ك

اؿػاؿ ثَ ،تبکیکبؿػی،تقـیك،تِْؿ ُّیپْتٌيي ٌُگبهیکَ یک فى ة

فلت ایي مٌؼؿّم فيبؿ ؿصن . پيت ػؿاف کيیؼٍ ثـّف هی کٌؼ

مٌگیي ثـ آئْؿت ّّؿیؼ ارْف تضتبًی امت کَ هٌزـ ثَ تزوـ 

افت ثـّى ػٍ للجی عْى ػؿ پبُب کبُو ثبفگيت ّؿیؼی ثَ للت،

یْژى ؿصوی رفتی هی تْاًؼ رٌیي ؿا کبُو پـف.ُّیپْتٌيي امت

چـعبًؼى مـیـ هبػؿ ثَ پِلْ هی تْاًؼ عْى . ثَ هغبعـٍ ثیبًؼافػ 

. هضجْك ىؼٍ ؿا ثَ گـػه عْى ثـگـػاًؼ

ُوْػیٌبهیک ٌُگبم فایوبى 

. فبفُبی هتقؼػی اف لیجـ ،ثـّى ػٍ للجی افقایو هی یبثؼػؿ عی 

اًمجبُ ُبی ؿصوی ،ػؿ فًبى ػؿ صبل فایوبى تضت ثی صنی 

کوتـ امت ّایي اهـ ػؿ ثیوبؿاى للجی کَ هوکي %11اپیؼّؿال 

امت ًتْاًٌؼ ًْمبًبت ُوْػیٌبهیک ؿا ػؿ صیي ثبؿػاؿی تضول کٌٌؼ 

ی می ّػؿ صیي ك 500ػؿ صیي فایوبى عجیقی .صبئق اُویت امت 

ُیپـّلوی . می می عْى اف ػمت هی ؿّػ  1000مقاؿیي 

ػؿٍؼ صزن پیو اف %30ثبؿػاؿی ایي اهکبى ؿا ثَ فى هی ػُؼ تب 

ثبؿػاؿی ؿا اف ػمت ثؼُؼ ثؼّى ایٌکَ تغییـ لبثل تْرِی ػؿ همبػیـ 

ػیْؿف ثقؼ اف ثبؿػاؿی ثیي .ُوبتْکـیت ثقؼ اف ثبؿػاؿی ػاىتَ ثبىؼ

ثقؼ اف ثبؿػاؿی ثَ اّد هی ؿمؼ ّهٌزـ ثَ اف ػّهیي ّپٌزویي ؿّف 

ثـّى ػٍ . کیلْگـم ّفى ػؿ عالل ُفتَ ًغنت هی ىْػ3ػمت ؿفتي 

ػؿٍؼ ثبالی همبػیـ پیو اف فایوبى ػؿ  30تب  20للجی هبػؿ تمـیجب 

ثـّى ػٍ للجی . مبفت ثقؼ اف فایوبى ثبال هی ؿّػ24عالل ًغنتیي 

ؿغن ثـاػیکبؿػی مبفت ثغبعـ افقایو صزن ضـثَ ای،فلی 48تب 

هبػؿ ،ثبال ثبلی هی هبًؼ ثـگيت صزن عْى اف اًؼاهِبی تضتبًی 

. لیتـاتْتـاًنفْفیْى ػؿ فهبى ثبؿػاؿی هی ىْػ1تمـیجب هٌتزـ ثَ 

فیقیْلْژی تٌفنی 

تغییـات آًبتْهیک 

ّهغبط  ػاؿی ثـ ؿاُِبی ُْایی فْلبًیتغییـات ُْؿهًْی ػؿ ثبؿ

پـعًْی ،اػم هْکْك ،افقایو ؿاٍ ُْایی تبحیـ هی گؾاؿػ ّمجت 

. تـىضبت ّافقایو ىکٌٌؼگی هْکْك هی ىْػ

اصتوبال امتـّژى فبهل ایزبػ اػم ثبفتی ،پـعًْی هْیـگی 

ؿصن ثقؿگ ىؼٍ ّتبحیـات .ُّیپـپالفی غؼػ هْکْمی امت

ُْؿهًْی مجت ثـّف تغییـات آًبتْهیک ػؿ لفنَ میٌَ هی 

مبًتی هتـ ثبال 4ُوبًغْؿیکَ ؿصن ثقؿگ هی ىْػ ػیبفـاگن تب .ىْػ

هی ؿّػ ّیک افقایو ػؿ لغـ لؼاهی علفی ّلغـ فـضی لفنَ 

فولکـػ ػیبفـاگن ًـهبل ثبلی هی هبًؼ ّگـػه . میٌَ ؿّی هی ػُؼ

. آى کبُو ًوی یبثؼ

: فولکـػ ؿیْی

-20.)هی ىْػFRC تغییـات آًبتْهیک تْؿاکل هْرت کبُو

هی  ٌُگبم تـم ،صزن ثبلیوبًؼٍ ّصزن ؽعیـٍ ثبفػهی کبُو( 10%

ا فـاُن هی آّؿػ کَ افقایو الغبؿ لفنَ میٌَ ایي اهکبى ؿ. یبثٌؼ 

ؽـفیت صیبتی ثؼّى تغییـ ثبلی ثوبًؼ ّؽـفیت کل ؿیَ ػؿ فهبى تـم 

تغییـات ُْؿهًْی ثغْؿ ّیژٍ ای . فمظ ثَ همؼاؿ اًؼکی کبُو ثیبثؼ

ػ کَ صبهلگی ثـ ؿاٍ ُْایی تبحیـ ًوی گؾاؿػ ّثٌؾـ ًوی ؿك

اهب ػیْاؿٍ لفنَ میٌَ ّکوپلیبًل کلی . تغییـ ػُؼکوپلیبًل ؿیَ ؿا 

. تٌفل ػؿ ٌُگبم تـم کبُو هی یبثؼ

: ًّتیالمیْى

صزن ػلیمَ ای ػؿ اثتؼای مَ هبَُ ًغنت ىـّؿ ثَ افقایو پیؼا 

. ػؿٍؼ ثبالی صؼ پبیَ هی ؿمؼ  40تب  20کـػٍ ّػؿ ٌُگبم تـم ثَ 

. ػؿٍؼ افقایو هی یبثؼ70تب 50ًّتیالمیْى 

ثؼلیل CO2ٌُگبم ثبؿػاؿی ًتیزَ افقایو تْلیؼ افقایو تِْیَ 

افقایو هتبثْلینن ًّیق افقایو ػؿایْ تٌفنی ػؿ ًتیزَ افقایو 

ػؿٍؼ افقایو 35تب  30صزن ربؿی .مـم امتمغش پـّژمتـّى 



ؿیت تٌفنی ًنجتب حبثت ثبلی هی هبًؼ یب ثَ همؼاؿ اًؼکی .هی یبثؼ

 .افقایو هی یبثؼ

 

: گبفُبی عْى ىـیبًی

ُیپـًّتیالمیْى فیقیْلْژیک هٌزـ ثَ آلکبلْف تٌفنی ُوـاٍ ثب 

-32)پالموب ثَ PaCO2.ػفـ رجـاًی ثیکـثٌبت اف کلیَ هی ىْػ

هیلی هْل (18-21)هیلی هتـ ریٍْ هی ؿمؼ ّثیکـثٌبت ثَ ( 28

تخجیت هی ( 40/7-47/7)ثیي PHػؿ ًتیزَ .ػؿ لیتـ کبُو هی یبثؼ

. ی عفیف ؿّی ػُؼػؿّضقیت مْپبیي هوکي امت ُیپْکل.ىْػ

ًبىی اف فایوبى فقبل ثب ایزبػ ُیپـًّتیالمیْى ّتبکی ػؿػ ًّگـاًی 

پٌَ هی تْاًؼ هٌزـ ثَ ُیپْکبپٌَ ّآلکبلْف تٌفنی ىْػ کَ ثب کبُو 

رـیبى عْى ؿصوی مجت اعتالل ػؿ اکنیژًبمیْى رٌیي هی 

اکنیژى ػؿ ًغنتیي مَ هبَُ ثبؿػاؿی ىـّؿ ثَ ثبال  هَـف.ىْػ

ػؿٍؼ افقایو هی یبثؼ کَ 33تب20ٌُگبم تـم ثَ ؿفتي هی کٌؼ ّ

. فلت آى ًیبفُبی رٌیي ّافقایو فـایٌؼُبی هتبثْلیک هبػؿ امت

ػؿ ثـعی ثیوبؿاى ػؿػ ًّگـاًی ىؼیؼ هی تْاًؼ هٌزـ ثَ تٌفل ُبی 

مغضی ّمـیـ ُوـاٍ ثب ُیپًّْتیالمیْى آلْئْلی ،آتلکتبفی 

 .ُّیپْکنی عفیف ىْػ

ؿصوی -رفتیفیقیْلْژی رٌیي ّرـیبى عْى 

ثـای هـالجت اف ثیوبؿاى ثبؿػاؿ ىؼیؼا ثؼصبل ًیبف ثَ ػاىتي ػؿک 

. ػؿمتی اف فیقیْلْژی رٌیي هی ثبىؼ

تضْیل اکنیژى ثَ رٌیي ثنتگی ثَ هضتْای اکنیژى ىـیبًی هبػؿ 

ّرـیبى عْى ؿصوی ػاؿػ ،ػؿعالل صبهلگی هیقاى اعتَبً ثـّى 

ػؿٍؼ ػؿ مَ 18ػؿٍؼػؿ لجل اف ثبؿػاؿی ثَ 2ػٍ للت ثَ ؿصن اف 

ثٌبثـ ایي فْاهلی کَ ؿّی . هبَُ مْم ثبؿػاؿی افقایو هی یبثؼ

هضتْای اکنیژى ىـیبًی یب رـیبى عْى ؿصوی تبحیـگؾاؿًؼ 

ثـاکنیژًبمیْى رٌیٌی ُن تبحیـگؾاؿًؼ ایي فبکتْؿُب هيتولٌؼ ثـ 

اًمجبُ فـّق ثنتـ فـّلی رفت،اًمجبضبت ؿصوی  ُیپْتٌيي،

پْفیيي مْپبیي،اف ػمت ػاػى : افػالیل ُیپّْلوی فجبؿتٌؼ 

 صزن،مپنیل ّػاؿُّب

اًمجبضبت ىـیبًِبی ؿصوی ػؿ پـٍ اکالهپنی یب ػؿ ًتیزَ امتفبػٍ 

اف ػاؿُّبی تٌگ کٌٌؼٍ فـّق ؿط هی ػُؼ ّهوکي امت مجت 

. ػؿٍؼ ىْػ20کبُو رـیبى عْى ؿمبى ثَ رٌیي تب اًؼافٍ 

رٌیي  اف آًزبییکَ عْى ّؿیؼ ًبفی ثب عْى ّؿیؼ ارْف تضتبًی

هیلی هتـ ریٍْ 40تب35ّؿیؼًبفی تمـیجب PaO2هغلْط هی ىْػ 

-85)تب ثـای اىجبؿ ُوْگلْثیي رٌیٌیPaO2ایي مغش اف . امت

ثغبعـ اًضـاف ثَ چپ ػؿ هٌضٌی اًفکبک )ػؿٍؼ کبفی امت (80

هیلی لیتـ ػؿ ػلیمَ ّ 20هَـف اکنیژى رٌیي (. اکنی ُوْگلْثیي

ػؿٍؼ کبُو ػؿ 50ک ی.می می امت42تمـیجب اّ ؽعیـٍ اکنیژى

رـیبى عْى رٌیي هوکي امت ثـای ػّؿٍ ُبی کْتبٍ تضول ىْػ 

ؿػ کَ ثب ثبف تْفیـ عْى ثَ اؿگبًِبی اچْى رٌیي ایي لبثلیت ؿا ػ

اهب کبُو ثیيتـ مجت هتبثْلینن ثی ُْافی .صیبتی ثَ ثمب اػاهَ ػُؼ

. ىؼٍ ّهٌزـ ثَ ٍؼهَ هغقی ّهـگ رٌیي هی گـػػ

: ل اکنیژى رٌیيفْاهل تقییي کٌٌؼٍ تضْی

اکنیژى ثَ ثبفتِبی رٌیي هی تْاًؼ ػؿ مغْس هغتلف تضت تضْیل 

تضْیل اکنیژى هبػؿی ثَ رفت،اًتمبل رفتی،اًتمبل )تبحیـ لـاؿ گیـػ

تقییي کٌٌؼٍ ُبی اٍلی تضْیل (اکنیژى اف رفت ثَ ثبفتِبی ؿصن

: اکنیژى ثَ رفت فجبؿتٌؼ اف

تقییي هبػؿ PaO2یلَهضتْای اکنیژى عْى ؿصن کَ ثْك -

 .هی گـػػ

 غلؾت ُوْگلْثیي ّمبچْؿیيي عْى هبػؿ -

 .رـیبى عْى ؿصن کَ ثنتگی ثَ ثـّى ػٍ للجی هبػؿ ػاؿػ -

ػؿ هبػؿ هی تْاًؼ ثٌضْی PaO2ثَ ایي تـتیت کبُو  -

ثْمیلَ افقایو غلؾت ُوْگلْثیي عْى یب ثـّى ػٍ للجی 

 .رجـاى ىْػ

هبػؿ ُن ؿّی تضْیل اکنیژى تبحیـ هی PHتغییـات ػؿ  -

آلکبلْف مجت اًمجبُ فـّلی ىـیبى ؿصوی ىؼٍ .گؾاؿػ

. ّهٌزـ ثَ کبُو تضْیل اکنیژى ثَ رٌیي هی گـػػ

هزوْؿ ُیپْکنی هبػؿ ّ کبُو ثـّى ػٍ للجی 

 .تبحیـّیـاًگـ ىؼیؼی ثـ اکنیژًبمیْى رٌیٌی ػاؿػ

 



ًبمیْى رٌیٌی امت ژفبکتْؿ ػیگـی کَ تقییي کٌٌؼٍ اکنی

الل ػؿ رفت ُّـگًَْ اعتهمؼاؿ ىٌت ػاعل رفتی امت 

 .هبًٌؼ اًفبؿکتْك رفت هی تْاًؼ ؿّی آى تبحیـ گؾاؿ ثبىؼ

 

 

 

هبًیتْؿیٌگ رٌیي 

ثـای پبیو تغییـات فیقیْلْژی رٌیي هی تْاى اف 

ثیي (FHR)صؼ پبیَ.ؿّىِبی الکتـًّیکی امتفبػٍ کـػ

اگـچَ تبکیکبؿػی رٌیي .ثبؿ ػؿ ػلیمَ امت160تب120

هوکي امت یک یبفتَ غیـ اعتَبٍی ثبىؼ اهب 

ثـاػیکبؿػی رٌیي اصتوبال ًيبًَ ُیپْکنی حبًْیَ ثَ 

فمؼاى تغییـ پؾیـی ضـثبى ثَ . ًبؿمبیی ؿصوی رفتی امت

هوکي امت ًيبًَ ػیگـ آًوی FHRضـثبى ػؿ 

ه ُبی فّػؿك ػؿصبلیکَ کبٍ.ّآمفیکنی رٌیي ثبىؼ

FHR عْه عین ُنتٌؼ ،افت هتغیـ یب ػیـؿك ثَ اصتوبل

ثبال ػاللت ػاؿًؼ ثـ ُیپْکنی رٌیٌی ثْیژٍ اگـ تکـاؿ 

. ىًْؼٍ ُّوـاٍ ثب کبُو تغییـ پؾیـی ثبىٌؼ

هوکي امت ثب کبؿثـػ ًتبیذ FHRالگُْبی غیـ عجیقی 

. پـّفبیل ثیْفیقیکی رٌیي ،ثیيتـ اؿفیبثی ىْػ

رٌیي هيتول امت ثـ تقییي پـّفبیل ثیْفیقیکی 

اّلتـامًْؼ صـکبت رٌیي،صـکبت تٌفل رٌیي،تْى 

  اًؼام،صزن هبیـ آهٌیْتیک ّپبمظ ثَ تنت غیـ امتـك

ثبف رٌیي اف ًوًَْ عْى -اًؼافٍ گیـی ّضقیت امیؼ

امکبلپ ػؿ لیجـ ثـای اؿفیبثی ّضقیت فیقیْلْژی رٌیي 

ًيبًَ ُیپْکنی 7.2کوتـ اف PHاًزبم هی گیـػ یک 

ًيبًَ پیبهؼ 7.25ثیيتـ اف PHی امت ػؿ صبلیکَ رٌیي

رٌیي فمظ ّلتی غيبُب پبؿٍ PHهبًیتْؿیٌگ .هغلْة امت

. ىؼٍ اًؼ هی تْاًؼ اًزبم ىْػ

پبیو اکنیژى رٌیي ُن یک في آّؿی پبیو صیي فایوبى 

امت کَ اًتؾبؿ هی ؿّػ اؿفیبثی هٌبمت ّکبهلی اف ىـایظ 

ّلبثل  رٌیي ؿا فـاُن آّؿػایي تکٌیک ثغْؿ هنتمین

هيبُؼٍ ّضقیت اکنیژى رٌیي ؿا ػؿ عالل فایوبى ثَ 

. ًوبیو ػؿهی آّؿػ

 

هـالجتِبی ّیژٍ ّ پيتیجبًی اف هبػؿ ثبؿػاؿ 

یک ثیوبؿ ثؼصبل ثبؿػاؿ ثؼلیل ىـایظ ّیژٍ فیقیْلْژیک 

. ًیبف ثَ پبیو تْمظ تغٌَ ُبی ّیژٍ ػاؿػ

 

 

 

: اًتْثبمیْى ّتِْیَ هکبًیکی

ق ػُبًی ّصلك ثیٌی ػچبؿ ػؿعالل ثبؿػاؿی الیَ تٌفل ّصل

تْؿم هی ىًْؼ ثٌبثـایي اًتْثبمیْى ّمبکيي هٌزـ ثَ 

لْلَ گؾاؿی ػؿ فًبى .ٍؼهَ غيب ّعًْـیقی هی ىْػ

ثبؿػاؿ ثبیؼ مـیـ اًزبم گیـػ چْى ایي هبػؿاى ثؼلیل 

. ؽـفیت فولی پبییي ،ؽعیـٍ اکنیژى پبییٌی ػاؿًؼ

ػؿ صؼ PaCO2ثیوبؿاى ثبؿػاؿ ؿا ثـای ًگبُؼاؿی 

کَ مغش فبػی ػؿ )هیلی هتـ ریٍْ ًّتیلَ کٌیؼ 30ثی تمـی

اف آلکبلْف تٌفنی پـُیق .عالل ثبؿػاؿی هضنْة هی ىْػ

کٌیؼ فیـاهوکي امت رـیبى عْى ؿصوی کبُو یبثؼ 

گقاؿىی هجٌی ثـ .ّاکنیژًبمیْى ؿصوی ؿا هغتل کٌؼ

ٍؼهَ رٌیي ثغبعـ ُیپـکبپٌَ هبػؿ هيبُؼٍ ًيؼٍ امت اف 

. ؿُبی ثبالی تِْیَ پـُیق کٌیؼایي ؿّ ثِتـ امت اف فيب

 

ؿیْی -اصیبی للجی

تٌفنی ثـای پیيگیـی اف افت ػؿهْلقیت اینت للجی 

فيبؿ عْى ّضقیت مْپبیي ،ثیوبؿ ثبؿػاؿ ؿا هتوبیل ثَ 

پِلْی چپ ثغْاثبًیؼ ایي کبؿ ثب لـاؿ ػاػى یک ثبلو یب 

ىی ًؾیـ آى ػؿ فیـ ُیپ ؿامت اهکبى پؾیـ امت اصیبی 

ؿیْی پیيـفتَ ثـعجك پـّتکل ُبی امتبًؼاؿػ -للجی

ACLS تنـیـ کٌٌؼٍ اینت للجی  ىْػّلبیـاًزبم هی

آهجْلی هبیـ : تٌفنی ػؿ ثبؿػاؿی فجبؿتٌؼ اف

آهٌیْتیک،کبؿػیْهیْپبتی،فْاؿُ ثیِْىی،اًفبؿکتْك 

هیْکبؿػ ّهنوْهیت ثب هٌیقیْم 

 

 



 ىْک

اف یک صبلت اعتالل ػؿ پـفیْژى ثبفتی کَ مجت  ىْک فجبؿت امت

ُیپْکنی ملْلی هی ىْػ ّثقٌْاى مٌؼؿهی تٍْیف هی ىْػ کَ 

ثْمیلَ ُیپْپـفیْژى ثبفتی صبػ ىـّؿ ىؼٍ ّهٌزـ ثَ ُیپْکنی 

  .ثبفتی هی گـػػ ّثَ اعتالل فولکـػ اؿگبى هی اًزبهؼ

اعتالل پـفیْژى هوکي امت ثَْؿت کبُو کلی یب ضقف ػؿ 

.ّى ثبىؼ ُوبًٌؼ مپتیک ىْک تْفیـ ط  

 

 

O2c=1.34Hb×(Sao2+0.003PaO2) 

SVR=(MAP-CVP)x80 

                CO 

 

ػؿ ًیوَ ًغنت ثبؿػاؿی ،صزن ضـثَ ای ثؼلیل فولکـػ رـیبى 

ّؿیؼی افقایو هی -عْى رفتی ؿصوی ثقٌْاى یک ىبًت ىـیبًی

 ؿیت یبثؼ ػؿاّاعـ صبهلگی افقایو ثـّى ػٍ للجی ًتیزَ افقایو

. ى امت للجی ػؿ ایي فهب  

 

 هبًیتْؿیٌگ ُوْػیٌبهیک

ىؼیؼا ثیوبؿ ّػؿ ّضقیت ىْک ُنتٌؼ هوکي ثیوبؿاى ثبؿػاؿ کَ 

.امت ًیبف ثَ کبتتـ ىـیبى ؿیْی ػاىتَ ثبىٌؼ  

 پـٍ: اًؼیکبمیًِْب ثـای کبؿگؾاؿی کبتتـ ىـیبى ؿیْی فجبؿتٌؼ اف

اکالهپنی ىؼیؼ ُّوـاٍ ثب الیگْؿی،اػم ؿیَ،ثیوبؿی للجی 

،مپتیک ىْک (ARDS)ىؼیؼ،مٌؼؿّم ػینتـك تٌفنی ىؼیؼ 

ّAFE .

ػؿٍؼافقایو هی 35تب30ثـّى ػٍ للجی  ػؿ ثبؿػاؿی عجیقی

اهب فيبؿُبی پـىؼى للت (ًنجت ثَ مغْس لجل اف ثبؿػاؿی)یبثؼ

. ثؼّى تغییـ هی هبًٌؼ

ػاؿّػؿهبًی 

ثـای آؿاهجغيی ّمؼیيي هقوْال هپـیؼیي ّ فٌتبًیل امتفبػٍ هی 

ؿثیبت ثب پـّپْفْل هضؼّػ امت ثٌقّػیبفپیي ُب هوکي تذىًْؼ 

امت امتفبػٍ ىًْؼ اهب هوکي امت احـات مـکْة کٌٌؼٍ ثـ تٌفل 

. رٌیي ػاىتَ ثبىٌؼ

یک ثیوبؿ ىؼیؼا ثؼصبل ّػؿّضقیت ىْک ًیبفهٌؼ ػاؿُّبی تٌگ 

کٌٌؼٍ فـّق ُنتٌؼ اعالفبت اًنبًی ًبکبفی ثـای اؿفیبثی تبحیـات 

. ّثبؿػاؿی هْرْػ امت ایي ػاؿُّب ػؿ صبهلگی

اعالفبت صبٍل اف هغبلقَ ؿّی صیْاًبت ًيبى ػاػٍ اًؼ کَ 

ػّثْتبهیي،ًْؿاپی ًفـیي ّاپی ًفـیي ثـ گـػه عْى ؿصن تبحیـ 

ػّپبهیي ّافؼؿیي فيبؿ عْى هبػؿّرـیبى عْى ؿصوی . مْء ػاؿًؼ

هْاػ آلفب آػؿًـژیک عبلٌ هبًٌؼ فٌیل افـیي .ؿا افقایو هی ػٌُؼ

ًّْؿاپی ًفـیي مجت اًمجبُ فـّق ؿصن ىؼٍ ّػؿٍْؿت اهکبى 

افؼؿیي یک ػاؿّی .ثبیؼ اف آًِب ػؿ هبػؿاى ثبؿػاؿ پـُیق ىْػ

افقایو هضـک ثتبػّ ّ آلفب یک امت ّهيغٌ ىؼٍ کَ مجت 

ایي ػاؿّ یک ػاؿّی .رـیبى عْى ؿصوی ّفيبؿعْى هبػؿ هی ىْػ

کبُو فيبؿ عْى هبػؿاى ثبؿػاؿ ّافّاکتیْ اًتغبثی ػؿ ػؿهبى 

. امت

ىْک ُوْؿاژیک 

هـگ ّهیـ ػؿفهبى (%6-7)تـّهب ُّوْؿاژی ًبىی اف آى فبهل 

صْاػث اتْهجیل : ػالیل تـّهب ػؿ ثبؿػاؿی فجبؿتٌؼ اف. ثبؿػاؿی امت

اف ثلٌؼی ّضـة ّىتن ٍّؼهبت ًبفؾ ،ممْط 

ػؿٍؼ ثیوبؿاى ثب تـّهبی عفیف 5تب 1رؼاىؼى رفت ػؿ 

ػؿایبالت .ػؿٍؼ ثیوبؿاى ثب ٍؼهبت ىؼیؼ ؿّی هی ػُؼ50تب20ّ

ُبی هـگ ّهیـ 13.4ؿاژی ًبىی اف ثبؿػاؿی هنئْل ّهتضؼٍ ُن



ایي عًْـیقی هی تْاًؼ اف پبؿگی رفت ّ ٍؼهَ ؿصن . هبػؿی امت 

. اؿگی ؿصن ؿط ػاػٍ ثبىؼًبىی اف آى یب پ

رفت مـؿاُی فجبؿت امت اف لـاؿ گـفتي رفت ػؿ لغقَ پبییٌی 

ثؼّى ػؿػ ّیک  ؿصن ُوـاٍ ثب تؾبُـات کالمیک عًْـیقی ّاژیٌبل

رؼاىؼگی رفت هوکي امت ػؿ یک رفت  ؿصن ًـم ثؼّى تٌؼؿًل

ػؿػ .عجیقی ُن ؿط ػُؼ تؾبُـات آى ثَْؿت ػؿػ ّعًْـیقی امت

. ؿط هی ػُؼ ّ ؿصن تٌؼؿًل ػاؿػؿصن ثیي اًمجبضبت 

ًيبًَ ُب ّفالئن پبؿگی ؿصن هيتولٌؼ ثـ عًْـیقی ّاژیٌبل،ػؿػ 

پبؿگی ؿصن .رٌیي Nonreassuringلنوت پبییٌی ىکن ًّوبیو

هقوْال ّلتی ؿط هی ػُؼ کَ ػّفُبی ثبالی اکنی تْمیي یب 

ػؿ پبؿگی ؿصن .پـّمتبگالًؼیي ُب ثـای ایٌؼاکيي تزْیق ىؼٍ ثبىؼ

. هضؼة ّػؿلول تٌؼؿًل ػاؿػللَ ؿصن 

 

ثنیبؿی اف عًْـیقی ُبی هـتجظ ثب صبهلگی ػؿ پنت پبؿتْم ؿط 

هی ػٌُؼ ّثغْؿ اّلیَ ًبىی اف آتًْی ؿصن یب لَ ىؼگی ُبی 

عًْـیقی پنت پبؿتْم هوکي امت .ّاژیٌبل یب مـّیکبل ُنتٌؼ

ثْمیلَ تـّهجْمیتْپٌی ّکْآگْلْپبتی حبًْیَ ثَ آهجْلی هبیـ 

. یب مپنیل تيؼیؼ ىْػ (AFE)آهٌیْتیک

ّػؿ (می می500)اف ػمت ػاػى هقوْل عْى ػؿ فایوبى ّاژیٌبل 

اف ػمت ػاػى .ثغْثی تضول هی گـػػ( می می1000)مقاؿیي

ػؿ ثیوبؿ ػؿ .ثیيتـ عْى هٌزـ ثَ ىْک ُیپّْلویک هی ىْػ

هـصلَ لجل اف فایوبى،عًْـیقی ثیو اف صؼ رـیبى عْى ؿصوی 

. ؿك رٌیٌی هی ىْػٍ ّمجت ػینترفتی ؿا هغتل کـػ

: هؼیـیت ػؿهبى

هؼیـیت ىْک ُوْؿاژیک ًیبف ثَ اًؼافٍ گیـی ُب ّالؼاهبت ًزبت 

ثغو فْؿی ػاؿػ ىبهل تزْیق اکنیژى،گـفتي ػّ عظ 

ّؿیؼی،ربیگقیٌی صزن ػاعل فـّلی،هيغٌ کـػى ًْؿ گـٍّ 

عْى ّکـاك هچ ثـای ربیگقیٌی عْى اف ػمت ؿفتَ ثب پکؼمل 

گـٍّ ّکـاك هچ ًيؼٍ اى اف عْى ُن ،ػؿ صبالت اّؿژاًل هی تْ

. امتفبػٍ کـػ

ثقؼ اف امتیجل ىؼى ثیوبؿ یک اّلتـامًْؼ ىکوی ثالػؿًگ ثـای 

اّلتـامًْؼ هيغٌ .تيغیٌ فلت عًْـیقی ؿصن اًزبم هی ىْػ

هی کٌؼ کَ فلت عًْـیقی رفت مـؿاُی یب رؼا ىؼى رفت 

ثیوبؿاًی کَ صزن عْى فیبػی ثـای ربیگقیٌی ًیبف ػاؿًؼ .امت

هکي امت ػچبؿ کْآگْلْپبتی ىًْؼ کَ هی ثبینتی ثب فـاّؿػٍ م

هبًیتْؿیٌگ رٌیي هی ثبینتی .ُبی عًْی هٌبمت ػؿهبى ىْػ

ثَْؿت هبًیتْؿیٌگ رٌیي هؼاّم ثـای تقییي ػینتـك رٌیٌی 

ّرْػ ایي صبلت ًیبف ثَ الؼام فْؿی ثـای فایوبى ثَ .ثکبؿؿّػ

. هغوئي تـیي ؿّه ؿا هی علجؼ

فایوبى آتًْی ؿصن هی تْاًؼ ثب هبمبژؿصوی  ػؿعًْـیقی ثقؼ اف

هیلی گـم ّاًفْفیْى (0.2)،تزْیق ػاعل فضالًی هتیل اؿگًْْیي 

اکنی تْمیي ػاؿّی عظ .اکنی تْمیي ػاعل ّؿیؼی ػؿهبى ىْػ

تزْیق U/L (40-20 )اّل ػؿهبى امت ّاغلت ثَْؿت اًفْفیْى 

هی ىْػ فیـا تزْیق ثلْك هی تْاًؼ مجت گيبػی فـّق هضیغی 

لؼم ثقؼی تزْیق پـّمتبگالًؼیي . ،تبکیکبؿػی ُّیپْتٌيي ىْػ

هیْهتـ ؿصن  پـّمتبگالًؼیي ُب غلؾت کلنین آفاػ ػاعل ملْل. امت

ؿا افقایو ػاػٍ ّفقبلیت ػیگـ هْاػ اکنیتْمیک ؿا افقایو هی 

α15-methyl Prostaglandin (F2- ))ُوبثبت .ػٌُؼ

هیکـّگـم 250هتؼاّل تـیي هبػٍ هْؿػ امتفبػٍ امت ّثَْؿت 

تب صَْل ًتیزَ یب ؿمیؼى ثَ صؼًِبیی  ػلیم30َتب15فضالًی ُـ 

: فْاؿُ ربًجی آى فجبؿتٌؼ اف.هیلی گـم تزْیق هی ىْػ2

. ثـًّکْامپبمن،فؼم تقبػل پـفیْژى ًّتیلیيي ،ُیپْکنویب 

گًْْیي آلکبلْئیؼُبی اؿگْت ُنتٌؼ کَ مجت اؿگًْْیي ّهتیل اؿ

اًمجبضبت کقافی مـیـ ؿصن ىؼٍ ّثـای ػؿهبى آتًْی ؿعن همبّم 

. هیلی گـم ثَْؿت فضالًی امت0.2ػّف هقوْل .ثکبؿ هی ؿًّؼ

ایي ػاؿُّب مجت هنبئل للجی فـّلی رؼی هی ىًْؼ هنبئلی هبًٌؼ 

. ىـیبًِبی ؿیْیفيبؿ ُیپـتٌيي،اًمجبُ فـّلی،افقایو 

یب  ًبهْفك ثْػى ػؿهبى عجی،آهجْلیقامیْى ایلیبک ػاعلیػؿٍْؿت 

ثـؿمی .ؿاژی ىـیبًی ثکبؿ هی ؿّػّىـیبى ؿصوی ثـای کٌتـل ُن

رـاصی ثوٌؾْؿ تـهین لَ ىؼگی ُب ّکبُو عًْـّی ثْمیلَ 

لیگبمیْى ىـیبًی یب ُینتـکتْهی هوکي امت ثقٌْاى یک الؼام 

.  ًزبت ػٌُؼٍ فًؼگی ضـّؿی ثبىؼ



ىؼٍ ثـای اًی اف عـیك کبتتـ یک ؿّه ىٌبعتَ آهجْلیقامیْى ىـی

کٌتـل ُوْؿاژی امت ّثغْؿ هْفمیت آهیقی ثـای کٌتـل ُوْؿاژی 

ثقؼ اف فول ثکبؿ هی ؿّػ ثـعی اف فْایؼ آهجْلیقامیْى ىـیبى 

تيغیٌ مـیـ هضل عًْـیقی،صفؼ ؿصن : ؿصوی فجبؿتٌؼ اف

یک  ّتْاًبیی تْلیؼهخل ّکبُو عًْـیقی هزؼػ اف فـّق ربًجی ،

هْاؿػ % 7/8ّثـّففبؿضَ ػؿ  %9/94هغبلقَ یک ؿیت هْفك 

ؿاژی ثقؼ اف فایوبى ػؿهبى ىؼٍ ثْمیلَ ّکیل ػچبؿ ُن138اف 

ىبیـ تـیي فبؿضَ تت . آهجْلیقامیْى ىـیبى ؿصوی ؿا ًيبى ػاػ 

ثب ػؿرَ پبییي ثْػ اهب ثٌؼؿت ففًْت لگي،ُوبتْم کيبلَ ؿاى 

،اینکوی هْلت پب  ،پبؿگی ىـیبى ایلیبک ،اینکوی هْلت ثبتکل

. ّگبًگـى هخبًَ هيبُؼٍ ىؼ

ىْک مپتیک 

هوکي امت ػؿ عالل صبهلگی ثغبعـ ففًْت ىؼیؼ ًبىی اف ثبکتـی 

ثبکتـی ُبی گـم هٌفی .هخجت،ّیـّمِب یب لبؿچ ایزبػ ىْػُبی گـم 

ُوچْى اىـىیبکلی،گًَْ ُبی کلجنیال،مْػّهًْبك آئـّژًْفا 

. مپتیک ىْک ُنتٌؼّگًَْ ُبی مـاتیب مجت هْاؿػ فیبػی اف 

هیکـّاؿگبًینوِبیی کَ اًؼّتْکنیي تْلیؼ هی کٌٌؼ ثب فقبل کـػى 

یک پبمظ التِبثی ؿا ىـّؿ هی کٌٌؼ  مینتن کوپلوبى ّمیتْکیي ُب

ّامغَ ُبی مپنیل هنئْل ّافّػیالتبمیْى کبُو همبّهت . 

ثقالٍّ رـیبى عًْی کَ ثغْؿ .فـّق هضیغی ُّیپْتٌيي ُنتٌؼ

ضقیفی تْفیـ هی ىْػ هٌزـ ثَ پـفیْژى ًبکبفی اؿگبًِبی 

. ٍؼهَ ملْلی،ًبؿمبیی چٌؼاؿگبى ّهـگ هی ىْػى،هقی

ثَ افقایو ًفْؽپؾیـی هْیـگی،ًيت  ّامغَ ُبی التِبثی هٌزـ

هبیـ اف فضبی ػاعل فـّق ػؿ مـتبمـ ثؼى ،ثْیژٍ ػؿ پبؿاًيین 

ػؿ عالل .ؿیَ ّثبفج اػم ؿیْی غیـللجی یب ثب فيبؿ پبییي هی ىًْؼ

ثبفج اعتالل ػؿ تْلیؼ 2مپنیل ٍؼهَ ثَ پٌْهْمیت ُبی تیپ

مْؿفکتبًت هی ىْػ ّهٌزـ ثَ کالپل آلْئْلِب ،کبُو ؽـفیت 

ایي تزوـ ّیژگی ُبی . ؿه ؿیَ ُّیپْکنوی ىؼیؼ هی ىْػپؾی

مٌؼؿّم ػینتـك تٌفنی )ARDSفیقیْلْژیک ّثبلیٌی ثقٌْاى 

. تٍْیف هی ىْػ(صبػ

ػالیل مپتیک ىْک فجبؿتٌؼ اف ممظ ففًْی،ففًْتِبی 

. کْؿیْآهٌیًْیک ّثقؼ اف فایوبى

اگـچَ مپتیک ىْک یکی اف ػالیل ثقؿگ هـگ ػؿ ثیوبؿاى ثبؿػاؿ 

اًؼٍ امت ىیْؿ هـگ ػؿ ثیوبؿاى ثبؿػاؿ ثب ىْک مپتیک ثبلی م

-3)ًنجت ثَ ثیوبؿاى غیـثبؿػاؿ ػچبؿ ىْک مپتیک کوتـ امت

ػؿٍؼ ػؿ ثیوبؿاى غیـ 10-80ػؿٍؼ ػؿثیوبؿاى ثبؿػاؿ ػؿ ثـاثـ 0

پبؿگی عْل کيیؼٍ غيبُب ،ثبلی هبًؼى ارقای صبهلگی ( ثبؿػاؿ

مک فبکتْؿُبی ّهقبیٌبت تِبروی ػمتگبٍ اػؿاؿی تٌبملی ػیگـؿی

.  مپنیل ُنتٌؼ

ثیوبؿاى ثب ىْک مپتیک فالئوی هبًٌؼ لـف،تت،افت فيبؿ عْى 

،اعتالل ؽٌُی،تبکیکبؿػی،تبکی پٌَ ّپْمت ثـافـّعتَ ػاؿًؼ 

ُوبًغْؿ کَ ىْک مپتیک پیيـفت هی کٌؼ ثیوبؿ پْمت مـػ 

.  ّهـعْة،ثـاػیکبؿػی ّمیبًْف ؿا ُن ًيبى هی ػُؼ

ایٌتـاّاژیٌبل کَ ( Mifepristone)امتفبػٍ اف هیفپـینتْى 

ثوٌؾْؿ ممظ ػؿهبًی اًزبم هی ىْػ هی تْاًؼ ثب ففًْت کلنتـیْم 

یک ثبکتـی ثیِْافی گـم (clostridium sordelli)مـػلی

هخجت تْلیؼ کٌٌؼٍ تْکنیي مجت ىْک مپتیک ثـق آمبی کيٌؼٍ 

ىْػ ایي فبؿضَ ثؼلیل ثلْکَ ىؼى  ُن گیـًؼٍ ُبی پـّژمتـّى 

تیکْئیؼ تْمظ ایي ػاؿّ ایزبػ هی ىْػ ًمَبى آفاػ ُّن گلْکْکْؿ

ىؼى کْؿتیقّل ّفولکـػ میتْکبیي ُب تْمظ ایي ػاؿّ ثبفج ًمٌ 

کَ ثـای پیيگیـی اف اًتيبؿ ػاعل ؿصوی )هکبًینن ػفبفی ثؼى 

C.Sordelliالجتَ ُوـاُی آفاػ ىؼى . هی ىْػ(  ضـّؿی امت

مـیـ  اگقّتْکنیٌِبی ثلمٍْ ّاًؼّتْکنیي مْؿػلی ػؿ گنتـه

. مِین امت ىْک مپتیک کيٌؼٍ

ػؿهبى 

ػؿهبى ىْک مپتیک ًیبفهٌؼ اصیبی فْؿی،تيغیٌ ػالیل فهیٌَ 

کيتِبی علظ،عْى ّؿصن لجل .مبف ّػؿهبى ثب ضؼ هیکـّثِب ػاؿػ

پْىو آًتی ثیْتیک .اف تزْیق آًتی ثیْتیک فـمتبػٍ هی ىًْؼ

ّمیـ کَ ُن گـم هخجتِب ُّن گـم هٌفی ُب ؿا پْىو ػُؼ ضـّؿی 

آًتی ثیْتیک ُبی ثقؼی ثـ امبك ًتیزَ کيت ّصنبمیت .امت

ػؿ مپنیل پْؿپـال پْىو ثیِْافی .هیکـّثی تزْیق هی ىًْؼ

تـکیجی کَ هقوْال امتفبػٍ هی ىْػ .ُن ػؿ ًؾـ گـفتَ هی ىْػ

فجبؿتٌؼ اف پٌی میلیي،آهیٌْگلیکْفیؼ ّکلیٌؼاهبینیي یب 



مْم هتـًّیؼافّل یک تـکیت ربیگقیي تـکیت ًنل ػّم یب 

. مفبلْمپْؿیي ُوـاٍ ثب هتـًّیؼافّل امت

تبفّثبکتبم یک پْىو ّمیـ هٌبمت ثـای یک هٌجـ -پیپـامیلیي

. ػاعل ىکوی فـاُن هی آّؿػ

ػؿىْک مپتیک هی ثبینت اکنیژًبمیْى کبفی ثبفتی فـاُن آّؿػٍ 

فيبؿ هتْمظ ىـیبًی هغلْة ،صزن عْى ػؿ گـػه .ىْػ

لْثیي کبفی هْؿػ ًیبف کبفی،ثـّى ػٍ للجی ّاىجبؿ اکنی ُوْگ

ىؼیؼ یب ُیپْکنی ىؼیؼ ثیوبؿاًی کَ ػچبؿ ػینتـك تٌفنی .ُنتٌؼ

ُنتٌؼ هوکي امت ًیبف ثَ اًتْثبمیْى ّتِْیَ هکبًیکی ػاىتَ 

اف آًزبئیکَ ثیوبؿاى ثب ىْک مپتیک اغلت ػچبؿ .ثبىٌؼ

هی ىًْؼ،ُؼف اف تِْیَ هکبًیکی کبؿثـػ صزن ARDSّضقیت

ایي ؿًّؼ مجت ثبف .ُبی ثبفػم ثبالمتربؿی پبییي ّفيبؿ هخجت اًت

ىؼى هزؼػ آلْئْلِب ،افقایو پؾیـه ؿیَ ُب ّثِجْػ اکنیژًبمیْى 

. هی ىْػ

ثیوبؿاى ػچبؿ ىْک مپتیک ًیبفهٌؼ صوبیت ُوْػیٌبهیک ثب اثمبی 

صزن ػؿ گـػه کبفی ُنتٌؼ کَ ثب تزْیق ػاؿُّبی ّافّاکتیْ ُوـاٍ 

تبلْئیؼُب ّکلْئیؼُب ایي ثیوبؿاى ًیبفثَ تزْیق تِبروی کـیل.امت

ثوٌؾْؿ تؼاّم صزن ػاعل فـّلی کبفی لجل اف ػؿ ًؾـ گـفتي ػؿهبى 

اگـچَ ػؿ گؾىتَ ػّپبهیي ثـای ػؿهبى ىْک .ثبّافّپـمْؿُب ػاؿػ

ًْؿاپی ًفـیي فيبؿ پـفیْژى ثِتـ ایزبػ .مپتیک ثکبؿ هی ؿفت

کـػٍ ّثَ اثمبی تضْیل اکنیژى ثَ اؿگبًِبی تضت ُیپْپـفیْژى 

الجتَ ایي هوکي امت ثَ ثِبی کبُو رـیبى عْى .ػکوک هی کي

افؼؿیي کَ یک آگًْینت آلفب ّثتب امت هوکي .ؿصوی صبٍل ىْػ

امت ّافّپـمْؿ تـریضی ػؿ ثیوبؿاى ثب ُیپْتٌيي ػؿعالل 

. ثبؿػاؿی ثبىؼ

ثغْؿ عالٍَ ػؿهبى اٍْل هؼیـیت ػؿهبى ىْک مپتیک ىبهل 

: هْاؿػ فیـ امت

 ىٌبعت اّلیَ مـیـ -

 ثب آًتی ثیْتیک هٌبمتػؿهبى مـیـ  -

 کٌتـل هٌجـ -

 اصیبی ُوْػیٌبهیک مـیـ ّاػاهَ پيتیجبًی -

ػؿ ىْک ّاثنتَ ثَ ّافّپـمْؿ )کْؿتیکْمتـّئیؼُب -

 (همبّم

ثیوبؿاى ىؼیؼا ثؼصبل ثب اهتیبف آپبچی )ػؿّتـکْگیي آلف -

 25ثبالی 

 کٌتـل لٌؼ ىؼیؼ -

هؼیـیت ًّتیالتْؿ هٌبمت ُوـاٍ ثب صزن ربؿی کن ػؿ  -

 ARDSثیوبؿاى ثب 

 

: ػیگـ ػالیل ىْک ػؿ ثبؿػاؿی 

ىْک کبؿػیْژًیک 

ىْک کبؿػیْژًیک ُن هوکي امت ػؿ عالل ثبؿػاؿی 

ىْک کبؿػیْژًیک ثیوبؿی ػؿیچَ  فوؼٍهيبُؼٍ ىْػػلیل 

ػؿ ىْک کبؿػیْژًیک ،ثغي چپ لبػؿ ثَ .ای ىؼیؼ امت

پوپبژ عْى کبفی ثـای پبمغگْیی ثَ ًیبف ثبفتِب 

امت اهب مـاًزبم پبمظ رجـاًی تبکیکبؿػی .ًینت

ُیپـّلوی،اصتمتبى میبُـگ ؿیْی ّاػم فوْهی ؿط هی 

تضْیل اکنیژى کبفی هٌزـ ثَ ٍؼهَ ملْلی،ًبؿمبیی . ػُؼ

ًيبًَ ُبی ثبلیٌی ىْک .چٌؼ اؿگبًی ّهـگ هی ىْػ

میبُـگِبی گـػًی گيبػ : کبؿػیْژًیک فجبؿتؼ اف

ىؼٍ،ػیل پٌَ،تبکی پٌَ،صضْؿ ٍؼای مْم للت،هْؿهْؿ 

ػیبمتْلیک ّاػم فوْهی میتْلیک یب 

کبؿػیْهیْپبتی صْاىی فایوبى یک اعتالل ًبىٌبعتَ امت 

هبٍ ثقؼ اف فایوبى ؿط 6کَ ػؿ عالل آعـیي هبٍ ثبؿػاؿی تب

تب 1500ُـىیْؿ ایي ثیوبؿی یک هْؿػ اف .هی ػُؼ

( ؿینک فبکتْؿُب)فْاهل عغـ.ثبؿػاؿی امت4000

مي ثبال،هْلتی پبؿیتی،ػّللْفایی ّپـٍ : فجبؿتٌؼ اف

. اکالهپنی

ایي ثیوبؿاى فالئن ًّيبًَ ُبی ًبؿمبیی اصتمبًی للت ؿا 

هْؿتبلیتی هـتجظ ثب کبؿػیْهیْپبتی پـی پبؿتْم . ػاؿًؼ

ایي ثیوبؿی هقوْال هتقبلت فایوبى .ػؿٍؼ امت50تب25

 ػؿٍؼ کْچکی اف ایي ثیوبؿاى ػؿ ثیْپنی.ثِجْػ هی یبثؼ 

ًيبًَ ( Endomyocardial)ًوًَْ ُبی ػاعل للجی

ثیوبؿاى ثقؼ اف .هیْکبؿػیت التِبثی ؿا ًيبى ػاػٍ اًؼ ُبی

فایوبى هوکي امت ػچبؿ آثنَ هْضقی ثب اؿگبًینن همبّم 



ثیوبؿاى اعیـ هقوْال .یب تـّهجْفلجیت لگي مپتیک ىًْؼ

لگي اهکبى CTSتيغیٌ ثب .ػچبؿ تت همبّم هی ىًْؼ

ػؿهبى ىبهل امتفبػٍ اف آًتی ثیْتیک ُبی .پؾیـ هی ىْػ 

. ّآًتی کْآگْالمیْى امتبًؼاؿػ امت ّمیـ الغیف

ثیوبؿی ىـیبى کـًّـ ػؿ فًبى مٌیي ثبؿّؿی ىبیـ ًینت 

ىؼیؼ ُوْػیٌبهیک ًبىی اف ثبؿػاؿی اهب ثغبعـ امتـك 

هؼیـیت ثیوبؿی ىـیبى کـًّـ ػؿ . هوکي امت ؿط ػُؼ

.  ثیوبؿاى ثبؿػاؿ هيبثَ غیـثبؿػاؿاى امت

ػاینکيي عْػثغْػ ىـیبى کـًّـ یک ّالقَ ًبػؿ امت 

کَ مجت اینکوی هیْکبؿػ ّهـگ ًبگِبًی ػؿ گـُِّبی 

تؾبُـات .مٌی رْاًتـ ثْیژٍ فًبى ثقؼ اف فایوبى هی ىْػ

آًژیي،اًفبؿکتْك هیْکبؿػ،ىْک : ثبلیٌی فجبؿتٌؼ اف

( ؿینک فبکتْؿی)ُیچ فبهل عغـ . کبؿػیْژًیک ّهـگ

ضَ ًینت اهب ثٌؾـ هی ؿمؼ هـتجظ ثب ّلْؿ ایي فبؿ

ػؿ ثیوبؿاى ثقؼ اف فایوبى  هکبًینن ُبی اصتوبلی 

ػژًـامیْى کالژى المب ىؼٍ ثْمیلَ ثبؿػاؿی ّامتـك 

. اضبفی فایوبى ثبىؼ

: آهجْلی هبیـ آهٌیْتیک

آهجْلی هبیـ آهٌیْتیک یک مٌؼؿّم پیو اف فایوبى 

ًبتْاى کٌٌؼٍ امت کَ ثب ىـّؿ ًبگِبًی ،ػیل پٌَ ىؼیؼ 

پْکنوی،کالپل ُوْػیٌبهیک ،کْآگْلْپبتی ّتيٌذ ،ُی

. ثـّف هی کٌؼ

AFE یک اعتالل ًبػؿ امت کَ یک ػؿ

ػؿٍؼ 10ثبؿػاؿی ؿط هی ػُؼ اهب 30000تب20000

ایي .ُوَ هـگ ُبی هبػؿی ؿا ثَ عْػ اعتَبً هی ػُؼ

فبؿضَ هوکي امت ػؿ ُـفهبًی افػّؿاى ثبؿػاؿی لیجـ 

ػمتکبؿی ؿصن یب تـّهب اغلت هوکي . یب فایوبى ؿط ػُؼ

ایٌکَ ثیوبؿی فایی حبًْیَ ثَ .ثبىؼAFEامت همؼهَ 

آهجْلیقامیْى هضتْای ملْلی عبً یب ثَ فبکتْؿُبی 

. ُْؿهًْی ؿط هی ػٌُؼ هيغٌ ًینت

فبکتْؿُبی AFEهْؿػ 46ػؿ یک تزقیَ ّتضلیل اف 

ػؿفًبًی ؿط ػاػ کَ %12: هنتقؼ کٌٌؼٍ فجبؿت ثْػًؼ اف

ػؿعالل %70عْؿػٍ ػاىتٌؼ ،غيبُبی ػمت ى

ػؿ عالل فایوبى %19ثقؼ اف فایوبى ّاژیٌبل ّ%11لیجـ،

مقاؿیي ثب یب ثؼّى لیجـ  

 

هبػٍ رٌیي هوکي امت آغبفگـ یک ّاکٌو آًبفیالکتْئیؼ 

ثبىؼ کَ هٌزـ ثَ آفاػ ىؼى ّامغَ ُبی ػؿًّقا ىؼٍ 

ّمجت ُیپْتبًنیْى ،تبکی کبؿػی،ُیپْکنوی ّتيٌذ 

هٌزـ ثَ ّافّامپبمن ىـیبى ؿیْی  ایي هوکي امت. ىْػ

ّثؼًجبل آى ًبؿمبیی ( گؾؿا)ُّیپـتبًنیْى ؿیْی هْلت 

ثغي چپ ،کبُو ثـّى ػٍ للجی ّاػم ؿیْی ُیؼؿّمتبتیک 

ّامغَ  ًتیزَاعتالل فولکـػ ثغي چپ هوکي امت  .ىْػ

ُبی ُْؿهًْی یب میتْکبیي ُبی هْرْػ ػؿ هبیـ 

. کتْئیؼ ثبىؼآهٌیْتیک ؿُب ىؼٍ،ػؿ عالل ّاکٌو آًبفیال

پیو ثیٌی یب پیيگیـی اف آهجْلی هبیـ آهٌیْتیک هيکل 

اگـچَ ثیيتـ هْاؿػ ػؿ اتبق فایوبى ؿط هی ػٌُؼ .امت

. ثـعی هْاؿػ ُن هوکي امت ػؿ عبؿد اف آى اتفبق ثیفتٌؼ

ػؿػلبیك اّل ػینتـك تٌفنی ّمیبًْف ثغْؿ ًبگِبًی ؿط 

هی ػٌُؼ ّهتقبلت آى ُیپْتٌيي،اػم ؿیَ ،ىْک 

ّتؾبُـات ًْؿّلْژیک ُوچْى کبًفیْژى ،فمؼاى ُيیبؿی 

ثیوبؿاى اؿمت للجی %80ثیو اف .ّتيٌذ ؿط هی ػُؼ

. تٌفنی ؿا ػؿ آغبف تزـثَ هی کٌٌؼ

ؿیْی ؿا تضول ًوی -ثیوبؿاى ایي ّعبهت للجی%50تمـیجب 

کٌٌؼ اهب آًِبیی کَ تضول هی کٌٌؼ 

مبفت ثقؼ 4کْآگْلْپبتی ُّوْؿاژی ؿا تب %50تب40%

هی ػٌُؼ کَ ایي هوکي امت ًغنتیي ًيبًَ ًيبى 

AFEتيٌذ ُن هوکي امت ؿط ػُؼ ّگبُی اّلبت .ثبىؼ

ثـامبك AFEػؿُـٍْؿت تيغیٌ.ًغنتیي ًيبًَ امت

تَْیـثبلیٌی ٍْؿت هی گیـػ ّػؿهبى ىبهل 

ثیوبؿاى اغلت .اکنیژًبمیْى ّپيتیجبًی ُوْػیٌبهیک امت

 ًیبفهٌؼ پبیو تِبروی ثـای اؿفیبثی کفبیت صزن ػاعل

فـّلی ّؿاٌُوبیی ثـای ػؿهبى ایٌْتـّپیک 

 کْؿتیکْمتـّئیؼُب امتفبػٍ هی ىًْؼ ّلی.ُنتٌؼ

ؿیت هـگ ّهیـ . مْػهٌؼیيبى حبثت ًيؼٍ امت

AFE ثیوبؿاى اف پب ػؿ هی آیٌؼ تمـیجب %86ثبالمت



هْاؿػ ػؿ فهبى ّلْؿ هـگ رٌیٌی پیؼا هیکٌٌؼ 40%

. هْاؿػ ؿط هی ػُؼ%50ّممظ رفت ػؿ 

هل الؼاهبت صوبیتی امت ّثبیؼ ثغْؿ هؼیـیت ػؿهبى ىب

اٍْل اّلیَ همبثلَ ثب اّؿژاًل . اّؿژاًنی ٍْؿت گیـػ

. ُْایی،تٌفل ّگـػه عْى امت ُبی هبهبیی ىبهل ؿاٍ

اکنیژًبمیْى،تؼاّم : مَ ُؼف اٍلی ػؿهبى فجبؿتٌؼ اف

رٌیي  . ثـّى ػٍ للجی ّفيبؿ عْى ّتَضیش کْآگْلْپبتی

اعتالل پبیو ثبیؼ ثغْؿ هؼاّم اف لضبػ ًيبًَ ُبی 

ثـای اعویٌبى اف پـفیْژى هغلْة ؿصوی،هبػؿ .ىْػ

. ثبینتی ػؿ پْفیيي هتوبیل ثَ پِلْی چپ لـاؿ گیـػ

اّلْیت ًغنت اصیبی هبػؿ ّ تزْیق اکنیژى 

ثیوبؿهوکي امت ًیبف ػاىتَ ثبىؼ کَ لْلَ .امت100%

ىـّؿ هبیـ ػؿهبًی ّتزْیقػاؿّ .گؾاؿی ًّّتیلَ ىْػ

ّة ّثـّى ػٍ للجی لؼم ثقؼی ثـای تؼاّم فيبؿ عْى هغل

ربیگقیٌی هبیـ ّػؿهبى ثـای اعتالل فولکـػ ثغي .امت

فيبؿ عْى . چپ ثـای ثِجْػ ایٌْتـّپی ضـّؿی امت

هیلی هتـریٍْ یب ثبالتـ 90مینتْلیک ثبیؼ ثَ صؼ 

ثـمؼُوـاٍ ثب پـفیْژى اًؼام کبفی کَ ثب ثـّى ػٍ اػؿاؿی 

تزْیق .هیلی لیتـ ػؿ مبفت یب ثیيتـ هيغٌ هی ىْػ25

عْى ّفـاّؿػٍ ُبی آى ًغنتیي عظ ػؿهبى ثـای تَضیش 

. ػؿ ًؾـ گـفتَ هی ىْػAFEکْآگْلْپبتی هـتجظ ثب 

تزْیق ػاعل ؿگی امتـّئیؼُب ثـای ػؿهبى پبمظ التِبثی 

. فهیٌَ ایْآًبفیالکنيی اصتوبلی هوکي امت هفیؼ ثبىؼ

ثغْؿ ّاضضی ػؿعالل ّاػم ؿیَ DVTؿینک گنتـه 

ّثقؼ اف فایوبى افقایو هی ػاؿی ،هـاصل پیيـفتَ ثبؿ

هْؿػ ػؿ 6/2ىیْؿ هـگ هبػؿ ًبىی اف اػم ؿیَ .یبثؼ

ثـاثـ  5تب2تْلؼ فًؼٍ ػؿ فًبى مفیؼ پْمت 100000ّ

فالئن ًّيبًَ .ثیيتـ ػؿ فًبى میبٍ پْمت ػیؼٍ هی ىْػ

ُبی اػم ؿیَ چبلو ثـاًگیقًؼ کَ فلت آى ىبیـ ثْػى 

ثیوبؿاى غیـ ػؿ . ػیل پٌَ ّتبکی پٌَ ػؿ ثبؿػاؿی امت

ثبؿػاؿ ّرْػ تبکی پٌَ ّػیل پٌَ ّػؿػ لفنَ 

یب ثیيتـ ثیوبؿاى ؿط هی %50ػؿ( پلْؿتیک )میٌَ

یب ثیيتـ ثیوبؿاى %80یبفتَ ُبی ؿایْگـافیک ػؿ .ػُؼ

تغییـات فيبؿ .غیـعجیقی ُنتٌؼ اهب غیـ اعتَبٍی اًؼ

اکنیژى ىـیبًی ُن ػؿ ثیوبؿاى ثب اػم ؿیَ یک یبفتَ 

. غیـاعتَبٍی امت

اػم ؿیَ ًیبفهٌؼ تنتِبی تيغیَی ثـای DVTهبًٌؼ ٍ

اعویٌبى یب ؿػ ىؼى امت ایي اهـ ثْیژٍ ػؿ ثبؿػاؿی ُب 

ٍبػق امت فیـا تيغیٌ اػم ؿیَ یب تـّهجْف ّؿیؼ 

: فومی ًیبفهٌؼ هْاؿػ فیـ امت

ُفتَ 40تـریضب ثب ُپبؿیي ثـای توبم )ػؿهبى ثلٌؼ هؼت -

 (ثبؿػاؿی

 آیٌؼٍپـّفیالکنی ػؿ عالل ثبؿػاؿی ُبی  -

 ارتٌبة اف لـً ُبی ضؼ ثبؿػاؿی عْؿاکی -

ًغنتیي تنت تيغیَی هی ثبینت اّلتـامًْْگـافی 

ثبىؼاگـ ػؿ ػمتـك ( Comoression .U)فيبؿی 

( Impedance .P)ًجْػ پلَ تینوْگـافی ایوپؼاًل

 .هٌبمت امت 

اگـ یبفتَ ُبی صبٍل اف هغبلقبت غیـ تِبروی هٌفی 

ثَ ( م-ٌُْف ىک ثـاًگیقًؼّلی ًيبًَ ُبی ثبلیٌی )ُنتٌؼ

اثتؼا امکي . پـفیْژى ؿیَ هجبػؿت ّؿفیؼ-امکي ًّتیلیيي

ػ ّاگـ هتْرَ ًمَی پـفیْژى ثَ تٌِبیی تٍْیَ هی ىْ

 .ػؿ آى ىؼیؼ الؼام ثَ امکي تِْیَ ثٌوبییؼ

اگـ یبفتَ ُبی آفهبیيبت فْق اصتوبل کوی ثَ ّرْػ 

ؿ ثیوبؿی هیؼٌُؼ اهب ًيبًَ ُبی ثبلیٌی لْیب ػاللت ة

تقؼاػی اف .ثیوبؿی ػاؿًؼ آًژیْگـافی ؿیَ ضـّؿت ػاؿػ

هغبلقبت ًيبى ػاػٍ اًؼ کَ ؿینک ًْالٌ هبػؿفاػی ػؿ 

ثیوبؿاى تضت آفهبیيبت ؿاػیْلْژیکی تيغیٌ ثیوبؿی 

کل همؼاؿ .تـّهجْآهجْلی ّؿیؼی هبػؿ افقایو ًوی یبثؼ

کوتـ   اىقَ ضـّؿی ثـای تيغیٌ یب ؿػ اػم ؿیَ     

صَْل هغبلقَ تيغیَی ػؿ ثبؿػاؿی  .امتy 005  /0اف

. ُب ارجبؿی امت

: هؼیـیت ػؿهبى

ثالفبٍلَ ثیوبؿ ؿا ٍـفٌؾـ اف صبهلَ ثْػى یب ًجْػى تضت 

ػؿهبى ثب تقؿیك ّؿیؼی ُپبؿیي . ػؿهبى لـاؿ ػُیؼ 

ٍْؿت هی گیـػ هگـ ػؿ ثیوبؿی کَ هٌـ امتفبػٍ اف ُـ 

. ػاؿّی ضؼ اًقمبػ ػاؿػ



ؿػٍ اًؼ کَ ُپبؿیي هغوئي تزبؿة ّهغبلقبت ثبلیٌی حبثت ک

تـیي ضؼ اًقمبػ ػؿ ػّؿاى ثبؿػاؿی امت فیـا اف رفت 

تب 5000ػّف ثبؿگیـی اّلیَ . فجْؿ ًوی کٌؼ

ثقؼ اف ػّف ثبؿگیـی اًفْفیْى .ّاصؼ امت10000

U/Kg18 ىـّؿ هی ىْػ .PTT ؿا پبیو کـػٍ ّػؿ صؼ

ُن کَ اف رفت LMWH. ثـاثـ صؼ پبیَ ًگِؼاؿیؼ2-5/1

ی تْاًؼ یک ثبؿ ػؿ ؿّف امتفبػٍ ىْػ فجْؿ ًوی کٌؼ م

مجت افقایو ًّیبف ثَ پبیو ًؼاؿػ ػیؼٍ ًيؼٍ کَ ایي ػاؿّ 

عغـ ثـّف عًْـیقی ػؿ فـایٌؼُبی رـاصی اف رولَ 

ػؿ یک هغبلقَ ػالتَ پبؿیي ثغْؿ اهي . مقاؿیي ىْػ

فى ػؿ مـامـ ثبؿػاؿیيبى  47ّهْحـ ثـای پیيگیـی ػؿ 

ػ یک یب ػّثبؿ ػؿ ّاس5000ػّف تٍْیَ ىؼٍ )ثکبؿ ؿفت 

-0.1)ؿّف ثب ُؼف ؿمیؼى ثَ مغش پالموبیی 

0.2)U/ml 

ػؿ عالل ثبؿػاؿی هضؼّػ LMWHاهب اعالفبت ػؿ هْؿػ 

امت ّثیيتـ ػؿ هْؿػ پیيگیـی امت تب ػؿهبى ایي 

اعالفبت ُیچ ًتیزَ ؿّىٌی ؿا ػؿ هْؿػ کبؿایی 

اؿائَ ًوی ػُؼ ثزق گقاؿه LMWHّفْاؿُ ربًجی 

اپیؼّؿال کَ ثقؼ اف ثیِْىی اپیؼّؿال  هْاؿػی اف ُوبتْم

. ؿط ػاػٍ امت

اف ّاؿفبؿیي ثبینتی ػؿ مـامـ ثبؿػاؿی اصتـاف ىْػ فیـا 

ثب فمت  کَ هی تْاًؼ مجت اهجـیْپبتی هيغٌ ىؼٍ

ثیٌبیی،ىکبف لت،ىکبف کبم  فَت افتبػگی ؽٌُی،آتـّفی

احـات تـاتْژًیک ػؿ . ُوـاٍ امت،کبتبؿاکت ُّوْؿاژی 

. صی ىبیـ ُنتٌؼ عالل ًغنتیي مَ هبَُ ثغْؿ ّاُ

ّاؿفبؿیي اف رفت فجْؿ هی کٌؼ ّهی تْاًؼ مجت 

فیلتـُبی . عًْـیقی ػؿ رٌیي ًّْفاػ ّممظ رٌیي ىْػ

ّؿیؼ ارْف ػؿ ثغو تضتبًی ًّبکبّای تضتبًی ثوٌؾْؿ 

ثؼام اًؼاعتي لغتَ ُبی ثـعبمتَ اف اًؼام ُبی تضتبًی کبؿ 

ػ گؾاىتَ هی ىًْؼ ثیوبؿاى ثب ثیوبؿی تـّهجْآهجْلی هنتي

کَ هٌـ هَـف ضؼ اًقمبػُب ؿا ػاؿًؼ ًّیق آًِبیی کَ 

ػ ػؿهبى ثب ضؼ اًقمبػُب مجت ثِجْػی ػؿ آًِب ًيؼٍ کبى

اگـچَ . هٌبمجی ثـای امتفبػٍ اف ایي فیلتـُب ُنتٌؼ

امتفبػٍ اف ایي فیلتـُب ثب پـّفبیل اهي هٌبمجی ُوـاٍ ثْػٍ 

. اهب فْاؿُ کيٌؼٍ ّغیـ کيٌؼٍ گقاؿه ىؼٍ امت 

ًؼٍ ًبػؿًؼ ّثیيتـ فْاؿُ غیـکيٌؼٍ ُن اف فْاؿُ کو

. ّیژگی ثبلیٌی صؼاللی ثـعْؿػاؿًؼ

: ػّؿٍ ػؿهبى ثب ضؼ اًقمبػُب

ثیوبؿاًی کَ تـّهجْف ّؿیؼ فومی یب اػم ؿیَ ؿا ػؿ ػّؿاى 

لجل اف ثبؿػاؿی ًيبى هی ػٌُؼثبینتی ػؿهبى ثب آًتی 

کْآگْالى تـاپی ؿا ثب ُپبؿیي ػؿ مـامـ ثبؿػاؿی ػاىتَ 

. ثبىٌؼ

ثقؼ اف فایوبى ّاؿفبؿیي ىـّؿ هی ىْػ ثقؼ اف صَْل 

INR هٌبمت ُپبؿیي هی تْاًؼ لغـ ىْػ ،ّاؿفبؿیي ؿا تب

ُفتَ ثقؼ اف فایوبى یب تب صؼالل مَ هبٍ اف ػؿهبى 6صؼالل 

. اػاهَ ػُیؼ( اف ىـّؿ)ضؼاًقمبػی

امتئْپٌی ػؿ امتفبػٍ اف ُپبؿیي ثـای : فْاؿُ ػؿهبى

اعالفبتی ػؿ هْؿػ  .هبٍ گقاؿه ىؼٍ امت6ثیو اف 

مْػهٌؼی امتفبػٍ ُوقهبى اف هْلتی ّیتبهیي ،کلنین یب 

هنئلَ امتئْپٌی .ػؿ ػمتـك ًینتDّیتبهیي 

ىؼت کوتـی ػاؿػاهب LMWHّامتئْپـّف ػؿ امتفبػٍ اف 

ّکلنین ثـای Dػؿیبفت صؼ هغلْة هکول ُبی ّیتبهیي

ُوَ ثیوبؿاًی کَ ثَ هؼت عْالًی ُپبؿیي ػؿیبفت هی کٌٌؼ 

. امتهٌغمی 

 

 

 

 

 

 

 


