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 تهران–ایران 

 مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

 گروه بیهوشی قلب و عروق

 کتابچه کمک درسی گروه های تخصصی و فلوشیپی رشته بیهوشی

 6931ویراستار نخست در سال 

 نویسندگان و تنظیم کنندگان:

 دکتر رسول فراست کیش

 دکتر عیوض حیدر پور شهرضائی

 دکتر علی صادقی

 دکتر رسول آذرفرین

 دکتر ناهید عقدائی

 دکتر سید مصطفی علوی

 دکتر تورج بابائی 

 دکتر سیده زهرا فریطوس

 دکتر ضیائ توتونچی

 دکتر محسن ضیائی فرد

 دکتر کورش تیرگر فاخری

 کاهش آن در تب و تابند.تقدیم به کسانی که دغدغه درد و رنج دیگران را دارند و برای 

 برداشت از این کتابچه با ذکر ماخذ بالمانع است.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

خداي را شكر، جرقه اي كه همكار دانشمند ما آقااي دكتار رساول فراسات كایش زد باه شادله اي درخشاان 

تباادیل شااد. در یكاال از جلسااات گااروه بیهوشاال  مركااز شااهیدرجایل كااه از بزرگتاارین گروههاااي آموزشاال 

 بیهوشل قلب و مراقبت هاي ویژه است گفتند درس نامه اي در خصوص بیهوشل عموماا  و بیهوشال قلاب

خصوصا  بنویسیم . اعضاي گاروه ایشاان را باه عناوان محاور كاار اعاالم كردناد و كاار شارو  شاد. اینا  

 درس نامه در شكل كتابل تهیه شده است. 

سبكل بدیع دارد از اخالق، استدالل ، فلسفه و حكمت وارد شده سپس به نیازمندي آناتومی ، فیزیولوژیا ، 

مل پاردازد و در اداماه باا برداشاتل جاامع ماروري اساسال بار  پاتولوژی  و حكمت آمیز بیهوشل دهندگان

مقدمات، كلیات و جزئیات علام هوشابري دارد و باا یاادآوري آنچاه قابال  خواناده اناد هازاران صافحه را در 

قریب دویست و پنجاه صفحه در اذهان همكاران متصور مل نماید و مانند ی  درس نامه جیبل در اختیاار 

 قرار میگیرد. 

 ست مورد پسند و استفاده همكاران بیهوشل قرار گیرد. امید ا

 دكتر عوض حيدرپور                                                                     

 استاد ومديرگروه بيهوشي                                                                     

 ي قلب و عروق شهيدرجايي تهرانمركز آموزشي درماني و تحقيقات
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 به نام خدا   

شود، بلکه  نیست، یعنی روند درمانی محسوب نمی درمان بیهوشی به تنهایی یک راه انتخابی ویژه برای

یا دردناک و  مزمن های ، درمان بیماریتشخیص درمانی دیگر مانند دهد روندهای این روش اجازه می

ببرد، انجام شود. بهترین بیهوشی فرایندی است که با اثر بر روی سلولهای  بغرنج، بدون اینکه بیمار رنج

تعدیل استرس  واثرات خواب آوری و خواب کردن حالتفعال و  اعصاب مرکزی سیستم

یمنی بیمار بهترین نتایج درمانی را برای وی را برای بیمار داشته باشد و ضمن حفظ ا ریسک کمترین

 فراهم کند.

ند که آشنایی کآنچه مسلم است این است که فردی می تواند شرایط مناسب و بی خطری برای بیما رفراهم 

انجام بیهوشی بصورت کور کورانه و بدون  از طرفیکامل به علم بیهوشی و کاربرد آن داشته باشد 

نه تنها به بیمار کمکی نمی کند بلکه ایمنی اورا به خطر انداخته و می تواند  برخورداری از دانش بیهوشی

 عوارض خطر ناکی بدنبال داشته باشد.

نوشتار پیش رو که حاصل زحمات وتجربیات و مشاهدات اساتید با تجربه  در زمینه بیهوشی است نمایی 

در اداره بیمار با آن آشنا باشد را  از علم بیهوشی وکاربرد آن و فرآیند هایی که متخصص بیهوشی باید

شرح میدهد. لذا مطالعه آن برای دانشجویان ودستیاران و فلوشیپ ها  وهمکاران عزیز این رشته تو صیه 

 می گردد.

 دکتر محسن ضیائی فرد                                                                                

 معاون آموزشی گروه بیهوشی قلب                                                                       

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
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 پیشگفتار

بسیارروشاان اساات کااه درباااره هوشاابری مطالااب نظااری وشااره روش هااا ومهااارت هااا بتفضاایل درکتااب 

ورد نظار خاویش را در ومجالت مدتبرآمده است. خواننده و طالب آنها به راحتی می تواناد موضاوعات ما

این نوشتجات وحتی ساده ترازآن در فضای الکترونیکی بیابد. تا اینجاای کارمشاکلی نباوده وحرفاه ای هاا 

اموراتشان را با این داشته هاا گذرانیاده اناد و صاد البتاه کاه ایان گنجیناه هاای پارارزش دربرابار آنچاه کاه 

لبماان را ازهماین گانا خاناه هاای فاراهم شاده خواهیم گفت قابل قیاس نیست. این که سهل است . هماه مطا

اسااتخراج کاارده ایاام وتااا حااد تااوان منااابع آنهااارا آورده ایم.پااس انگیاازه تالشاامان را درکجااا بایااد جساات   

 استداللمان را خدمتتان غرض می کنیم.

دربین این همه انبوه داده هادرخصوص بیهوشی پایگاه کالبدشناسی به روشنی تدریف نشاده اسات.  –الف 

 به رسم وبراساس کالبدشناسی که درهمه رشته های علوم پزشکی مدمول است شره فیزیولوژی         -ب 

 مستقلی نمی توان یافت.       

درنبود تدریف روشن ومستقلی از کالبدشناسی و فیزولوژی نمی توان فیزیوپاتوژی وعوارض ناشی  –ج 

 از اقدامات بالینی بیهوشی را شره داد.

 ضوعات مستقل برای مداخالت مسئوالنه دراین حوزه مرزبندی نشده است.میدان ومو –د 

هنوزبنظربرخی ازارباب رای درخصوص بالینی بودن ایان رشاته ازعلاوم پزشاکی تشاکیک وجاود  –س 

 دارد.

 برهمین پایه مباحث نظری و مهارت های الزم بطور منسجم شکل نگرفته اند. –ص 

 رو با تامل مواجه است.شیوه های آموزش وآزمون دراین قلم –  

 توسده پژوهش در شرایط سردرگمی موجود با کندی وگاه درمسیرهای نامربوط انجام می شود. –ف 

 درارزیابی های علمی واجرایی ذهنیت منصفانه ای حاکمیت ندارد. –ک 

راه درجائیکه این استدالالت و شرحی که درفصول ایان نوشاته آماده اناد صااحبان نظار را اغنانکناد آنگااه 

بارای شافافیت ایان رشاته ازعلاوم پزشاکی بااز شاده وجستجوگرمشاتاق راوادار باه توساده کمای وکیفای آن 

خواهد کرد. باضافه قضاوت دیگران وحتی ابوابالجمدی این حیطه رااصاله وگام های موثرتر وسریع تر 

هزیناه هاای  درراستای رشد آن ورشاد ساایرعلوم پزشاکی کماافی الساابق برداشاته خواهاد شاد.ازاین مجارا

 نیروی انسانی و مالی وغیره به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

همانطور که درمتن خواهید خواند سدی کرده ایم نگاه ونگرش مان را به این حوزه پزشکی متفاوت کنیم. 

ه می دانیم درکتب رایج دراین رشته بیهوشی گاه علم فیزیولوژی وگاه اعمال رویه هایی برای راحتی جرا

وسایر مداخله کنندگان ودرماوارد ناادری علام داروشناسای دراتااق هاای عمال واز ایان قبیال تدااریف گفتاه 
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اند.اما واقدیت امرمراقبت های بیهوشی آنچه متخصصین این رشته به آن می پردازند چیزی جزن کنترول 

ت تشخیصای دستگاه های عصبی در شرایط استرس هاای مهلاک و زیاان آوری کاه در پای هرناو  اقاداما

ودرمانی وگاهئ پژوهشی نیست.دراین راستا ایمنی وآسایش و آرامش شخص بیماار در درجاه اول والبتاه 

راحتی وآرامش واردکنندگان استرس به بیماران و به محایط ماد نظرمای باشاد. برکسای پوشایده نیسات کاه 

مواجاااه  بااادون حضاااورعلم ومهاااارت بیهوشااای جریاااان اقااادامات پزشاااکی درهماااه حیطاااه هاااا باااا رکاااودکلی

است.متخصص بیهوشی با حضورخود موجب آرامش و ایمنی و جسارت نیروی انسانی مرتبط برای هار 

 اقدام ولو فوق خطرناک می شوند.

یهرحال با مطالده متن این نوشته متوجه خواهیم شد که دستگاه عصبی ودر پی آن دستگاه غددی و ایمنی 

رکاارکرد ونااتوانی درکارکردآنهاا ساایر دساتگاه هااا دساتگاه هاای هادف در ایان علام پزشاکی هسااتند.با ت یی

ازجمله گردش خون و تنفس وادراری و کبدی ودیگران متاثر می شوند.رهبری این دستگاه ها در شرایط 

 استرس های ناشی از اقدامات پزشکی ازوظایف متخصص بیهوشی است.

فیزولاوژی و داروشناسای و هدف نهائی ما برجسته سازی وروشن گری میدان عمل اعم از کلبدشناسی و 

 شیوه های دست رسی درحوزه علم بیهوشی است که همان دستگاه های عصبی می باشد.

فصل کوتاه وبلندآورده شاده اسات ومنظوریاادآوری ادعاای فاوق مای باشاد. بادیهی اسات  69این نوشته در 

شدنی است.در پایان از تکمیل و ارتقای این سناریوبا قبول این نگرش وتالش محققانه دراین دایره حاصل 

انگیزه نوشتن برخی واژه های علمی به زبان فارسای یاادآوری تاوان ایان زباان و ادبیاات در حیطاه علاوم 

ایراناای یطورمسااتقل تربیاندیشااد و -تجرباای اساات تااا خواننااده فارساای زبااان برپایااه فرهناا  وتماادن اسااالمی

 بنویسد.

 

 دکتر رسول فراست کیش                                                                                           
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 فهرست موضوعات                                                  ب:

 (66)بیداریالف::                                                                                     

 (61)ها محرک-بیداری (                                                      6آداب حرفه)

 ARAS (14)و بیداری (                                                         5آنابولیسم)

 Arousal(16) آوران اهدستگ برانگیزی (                                                       9استدالل ها)

 (67)کلیدی اجزان -برانگیزی(                                                        7اضطراب)

 (                                                  پ:         12و19اورکسین)

 (63و61هسته بطنی جانبی)-پره اپتیک                                    (19)خواب حالت-حفظ-پایداری

 (16مدیریت ساقه م ز)-(                                                      پایداری21آنتاگونیسم)

 (19حفظ حالت) -(                                          پایداری622آندوکاردیت عفونی)

 (51دستگاه)-(                                                   پاراسمپاتیک6پزشکی)اخالق 

 (39مفاهیم)-(                                                      پیشبار6اخالق نیکو)

 (39مفاهیم)-(                                      پسبار6تصویر)-ارتباطات عصبی

 (625(                                پریکاردیت)673و611و11و7انوا )-استرس

 (167تصویر)-(                                           پاتوفیزیولوژی اغمان53اعصاب جمجمه ای)

 (                                                    ت:162ایست قلبی)

 (6عملی بیهوشی) -تدریف                               (                 165اغمان واتونوم)

 (17نظری بیهوشی) -(                                               تدریف165اغمان وداروها)

 (1دستگاه)-(                                              تدریف112علت ها) -اغمان

 (7ترس)                           (                   116اغمان تشخیص)

 (1چ:چرخه های تددیل کننده)
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 ادامه:-ه:                                                            د

 (91ترسیم)-(                                                     دستگاه عصبی خودکار6حقوق)

 (26دستگاه حسی)                 (                626حجم پذیری رگ ها)

 (661خ:                                                            دستگاه عصبی و فشارخون)

 (662جریان خون م ز)-(                                           دستگاه عصبی مرکزی5بیداری)-خواب

 ر:                  (                           5خواب القائی)

 (21(                                      رفلکس پروپریوسپشن)5خواب پاتولوژیکی)

 (29(                               رفلکس نوسیسپتور)1خواب وت ییر هوشیاری)

 (625پویایی یا وازوموشن)-(                                       رگ ها1اختالالت) -خواب

 (666(                                               رگ ها و سمپاتیک)3خواب رم)

 (                                    س:62و3خواب نون رم)

 (51پاراسمپاتیک روده ای)-(                                  سمپاتیک62و1و5انوا ) -خواب

 (59جدول)-اثرات-سمپاتیک                   (                  3فیزیولوژی)-خواب

 (57(                                         سمپاتیکوتونی)66خواب آورها)

 (629کارکردها)-(                            سیاهرگ ها65آناتومی) -خواب وبیداری

 (611کفایتی)بی  -(                           سیاهرگ ا15و12خواب وسیتوکین ها)

 (617(                               سفتی نابودکننده رگ ها)12خواب ودفا  میزبان)

 (692د:                                                           سندروم رینود)

 (613(                                                 سندروم های وازکولیتی)9داروها)

 (612انوا ) -(                                                     سیناپس7د)در

 (119این)-( سندرو الکد99فیزیولوژی اعصاب مرکزی وخودکار)-دستگاه آناتومی

 (611ترانسمیترها) -(                      سیناپس91تصویر) -دستگاه عصبی خودکار
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 ادامه:-ق                              س ادامه:                           

 (656آناتومی سیستم هدایتی)-(                             قلب112مقیاس ها)-سطح هوشیاری

 (651ریتم) -ش:                                                              قلب

 ک:     (                                              619شوک)

 (621(                                           کاردیومیوپاتی)611درمان)-شوک

 (611(                                              کانال های یونی)27ضدتشنج ها)

 (                                         کاردیاک ارست)(22ضدافسردگی ها)

 ظ:

 (                                  گ:6س)ظرفیت پاسخ به استر

 (66آ)-(                                                   گابا6 :عدالت)

 (21ف:                                                            گیرنده مکانیکی)

 (29ده درد)(                                              گیرن661فشارخون)

 (22(                                     گذرگاه درد)663علت) –فشارخون 

 (22انوا ) -(                           گیرنده616داروهای ضد)–فشارخون 

 (16ق:                                                             گیرنده پاراسمپاتیکی)

 (16(              گیرنده موسکارینی)35وپاراسمپاتیک) راهبری سمپاتیک -قلب

 (                                    ل:31آهن  راهبری)-قلب

 (615و612(                                         لیمبیک )696نارسایی)-قلب

 (                                     م:691کالبدشناسی)-قلب

 (1(                          مالتونین)691ی انقباض)آشفتگی ها-قلب

 (11(                            مدل سویچین  حافظه)697بیماری های رگها) -قلب

 (21(                              مخدرها)652دیس ریتمی ها)–قلب 
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 ادامه: -ن    م ادامه:                                                           

 (125(                                                  نوروپاتی ومیزان مرگ)196مرگ م زی)

 (121(                                                   نوروپاتی وکاردیومیوپاتی)197-199منابع)

 (127نوروپاتی وکم تحرکی مدده)          ن:                                                          

 (                                              و:9نوروفارماکولوژی)

 (6(                                                 وظیفه)17و9نوروساینس)

 (22اعصاب)تصویر  -(                                                     واگ5نوروکمیکال)

 (12عصب)-(                                                       واگ1نارکولپسی)

 (                                             ه:26نورون های حسی)

              (                            1(                                              هیپوکرتین)25حساسیت)-نورون

 (3(                                                 هوشیاری)25درد)-نوروپاتی

 (61(                                          هیپوتاالموس)27تنظیم کننده) -نورونی

 (17(                                               هوشیاری)52حرکتی) -نورون

 (99-11تاریخچه)-(                                     هوشبری56حرکتی سوماتیک)-نورون

 (23انوا )-(                                               های پرآلژزی11نوروترانسمیترها)

 (623(                                  هورمن ها وگردش خون)15-19اثرات)-نوروترانسمیترها

 (656(                                                      هدایت قلبی)659نوارقلبی)

 (                                           ی:631بیهوشی) -نوروپاتی

 (51(                                         یگان حرکتی)637نوروپاتی های اتونوم)

 (51(                                یگان حرکتی کند)121عروقی)-نوروپاتی اتونومقلبی

 (51(                                           یگان حرکتی زودخسته شونده)129نوسان ضربان قلب)

 (51خستگی)-(                           یگان حرکتی مقاومت122عروقی وبیهوشی)-ناپایداری قلبی
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 فصل اول

 ای حرفه یا پزشکی اخالق

براین باورم که انسان درجایگاه برگزیده خداوندمی خواهد برپایه اراده خویش به تدبیرامورخود درراه 

 ناگزیراست به مدد تجارب جهان هستی وتجارب خویش وبه هدایت خرد. بقان وتکامل وتدالی گام بردارد

  وهماره این درجائیست که اراده خودرااز اراده خداوند نگسلدرابسالمت بپیماید.ط پرفرازونشیب این صرا

  کهمت به خواست واراده خوداین چنین او خدای منان اراده فرمود این جهان هستی را باحککرآن باشد.متذ

ان انساین آفرینش قرارداد. عملش عدالت که روه ومتن آفرید. حکمتش عدل بود وو مشهود است بیافریند

اری دربسترج .پیش روی دارد را لت راه خدای حکیم وعدیلذاگزیربرای کسب قدرت وگریزازضدف وبن

 وارک فرهن  ت وراین میانه رفتارهای پزشکی برقلب تمدن نما هستند.دزندگانی رفتارها فرهن  سازو

اکنون  ی است.عقل سالم متجلسالم دربدن سالم است. وبدن سالم از می درخشد که گفته اند عقلبشر تمدن

 ما  ای رفتارحرفه آنگاه كنیم تدریف تندرستل سطح فرآیندارتقاي پیمودن را پزشكل( رفتار)اگراقدامات

 محقق زمانل ودلسوزانه رفتاربخشنده.باشد ودلسوزانه وبخشنده وعالی کامل كه گردد مل ارضان به قرین

 مل وقتل.شود مل حاصل ایمن اقدامات پایداردرپل خشنودي.آید بدست وخشنودي رضایت كه شود مل

 پزشكل اقدامات.دشو داده انجام وعادالنه درست پزشكل اقدامات راباالبردكه ایمنل میزان توان

. سازند رابرآورده واقدل نیازهاي كه هستند آنهایل حق اقدامات.باشند حق كه است عادالنه درصورتل

 رفتارهای جوهره مشترک مفهوم این.برخوردارند مشترک مفهوم ازی  ودرستل وعدالت حق ترتیب بدین

 . است(اي حرفه)نیكو اخالق همان عدالت مراعات. هستند اخالقی

 علم موضو  استرس به پاسخ ظرفیت به پزشکی ازاقدامات ناشی های استرس نسبت تددیل :تدریف

 S/SRC=1.سازد رامی  بیهوشی

 استرس وتددیل ها استرس به پاسخ ظرفیت تقویت و ونگهداری سازی آماده جهت در كه پزشكل اقدامات

 پس.  است بیهوشل رشته دانش موضو  گردد مل انجام پزشكل ازاقدامات دیگري دسته از ناشل هاي

 وتددیل استرس به پاسخ ظرفیت تقویت و ونگهداری سازی آماده بیهوشل دررشته كاردرست انجام

 .سازد مل مندقد را بیهوشل دررشته پزشكل اخالق وموضو  است پزشكل ازاقدامات ناشل هاي استرس

          كرد تدریف زند مل سر ازانسان كه ي اراد ي شده نهادینه  رفتارمتدادل توان مل را(  اي حرفه)  اخالق

 حصول اما گیرد مل شكل نیازها رفع جهت ها خواسته ثمررسانیدن به كه شود گفته باید رفتار درتفضیل

 وفرصت ها داشته و ها خواسته بین تا كند مل حكم عدالت لذا.  است مواجه ها فرصت محدودیت با آن به

 ها وفرصت ها قدرداشته به تا كند مل حكم قانون.  شود مل زاییده قانون جا ازاین.قرارگردد بر نسبتل ها

 توان مل را ها نیاز. شود داده متناسب پاسخ ها الویت رعایت با و ها نیاز رفع جهت در ها خواسته به

 است ممكن را  حقوق ومراعات وظیفه و قانون برگزاري.  كرد عنوان وظیفه را آنها  به پاسخ و حقوق

 چهار پس.شود مل اطالق اي حرفه رفتارآداب نو  این به كه داد انجام وکریمانه متواضع رفتاري درمتن

 و وظیفه دیگري و حقوق یكل.  است مدین(  بیهوشل)  اي حرفه رفتارهاي بودن اخالقل براي میزان
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بر  ای ( حرفه) اخالق مكاتب دربین كه می كند روشن  نكته.توجه به این آداب وچهارمل قانون سومل

 با امروزه.اند كرده بنا را خویش اخالقل مكتب چهارگانه اصول این تاي چند یای   به دادن اصالت حسب

ر ازنظرماهرچهامیكنند  تبیین را پزشكل اخالق مسائل( اتیكس) یاهمان پزشكل آداب اصل به اعتباربخشل

 . استهدررفتار پایدارعدالت اصل با واصالت هستند اهمیت داراي( اي حرفه) اخالق موضو 
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  فصل دوم                                                  

 ها استدالل

می شود. دراینجا  ن موضو  مربوطتدریف ذات آ به شناخت هرموضوعی به آگاهی کامل ودرنهایت

این بحث پیرامون  بیهوشی چیست  بدبارت دیگرتدریف بیهوشی چگونه است سئوال این است که علم 

 داشت. حوزه علم بیهوشی درنظردرا می توان ه رسئوال و کسب پاسخ های مربوط

وروش همدیگرساده ترگردداز ا مصادیق بیهوشی و تفکیک آنهاموجب می شود تبیهوشی  دانش کاربرد

مدیریت آنها تکامل و تدالی ت واسباب نظاروسایل ووهای گوناگونی که درشرایط مطلوب موردنظراست 

ومصادیق آن را تفریق کندوازاسباب  دریابد برای شخص مهیاترشود.آنکس که این تداریف ومفاهیم را

واجرای آن  هدایتفرایندهوشبری راودرروند آنها بهره گیرد بیشتربرای دقت ی ریزبین ترنظارت 

 کند متخصص بیهوشی شده است. رامدیریت

به خدمات هوشبری متخصص بیهوشی برای اداره کردن بیماران نیازمند  اقداماتی که درحال حاضرتوسط

 .زیردسته بندی وتوصیف شدنی استسه شاخه اصلی د درنانجام می گیر

اعصاب محیطی که  دردناکبسیار( استرس)تحریکات  بمنظورجلوگیری ازالقای بی دردیایجاد  -الف

 درگیرهستند. رشته های عصبی سيناپسبا انتهای اعصاب محیطی و بافت ها ارتباطدربامداخله  ومرکزی

مراکزاعصاب هادر سيناپسمداخله درازطریق بیمار (استرس)بمنظورمقابله با ترسبیهوشی  ایجاد -ب

   مرکزی

 با مداخله در برآنهاوکنترول ماهیچه ها (استرس ها)ایجاد شلی ماهیچه ها بمنظورمقابله با القای  -پ

 وجلوگیری ازکاتابولیسم باتددیل کارکرددستگاه سوخت وسازکه بطور ایماهیچه -های عصبی سيناپس

گانه ه سبه امور داروهاباکمک متخصصین بیهوشی امروزه بطورعمده عمده درماهیچه هااتفاق می افتد.

ودرواقع تالش می کنندارتباطات انسان را طوری تددیل کنند تا ترافیک داده ها بویژه فوق دست می یابند

. اگرچه راههای ای بدن نشونده هستندموجب آسیب بافت ها ودستگاه آنهایی که استرس های زیانبار

 بدالیلی محدود است.آنها داروها می توان بکاربرد اما استفاده از دیگری را بجزن

 پایه اصلی درحوزه علم بیهوشی است. نوروفارماکولوژیبدین جهت شناخت 

مدیریت علوم اعصاب )نوروساینس(برای ازشاخه بالینی در بررسی بدین دلیل علم بیهوشی را می توان

 د.تدریف کر برای انسان اقدامات پزشکیدر)استرس ها( شی ازتحریکات ه استرس های ناظرفیت پاسخ ب
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 چشم ها نقش بسیاربزرگی دراین ارتباطات دارند. –نمایی ازارتباطات درونی وبیرونی انسان 
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  نوروبیوکمیکالتوسط سامانه های اواجزانواعضای اصرونعکه همه است  یدستگاه بدن انسان همچون

بطور دائمی  درحال تبادل اطالعاتدیگربدن انسان با محیط بیرونی  طرفازهستند.همدیگر باارتباط در

پیچیده وفراگیراست و وظیفه دارد اطالعات بدن انسان بسیارارتباطی درچندین الیه  شبکهاین  می باشد.

کارکردسامانه های این  یرکنند روندت یتبادل ادل کند.درصورتی که پردازش وتب را پردازش وکسب کرده 

  می کنند.وژیک هستند ت ییرفیزیول برخی غیرجهت های مختلفی که برخی فیزیولوژیک ودستگاه در

هرسه  فتد.ا یفاق ماتای انسان درسه حالت همپوشانی بربیرونی  -ت ییرتبادالت اطالعاتی درونی ودرونی

 مصرف انرژی و کاهشدراین شرایط شخص برایمی کنند. عمل  حالت درجهت دفا  ازموجود زنده

تخلیه  این شرایطباایمنولوژیک استفاده می برد.جمله دفا  کاتابولیسم ازکاهش افزایش روند آنابولیسم و

 کند ترانجام می گیرد. غیر ضروری و سمومداروها وسایرمواد

 این سه حالت عبارتند از:

 (Comaیاکما ) اغمان -9(Induced)خواب های القایی  -1 (Wake-up Sleep) بیداری-خواب -6

 است. ی فیزیولوژیکفرایند بیداری -خواب

وخواب هستند متابولیکی که خواب های القایی شامل خواب زمستانی و خواب های موضدی و عمومی 

 و خواب داروئی یا هیپنوتیزم وخواب الکتروژنیک نوروژنیک

 به علل اختالالت دستگاه عصبی اتفاق می افتد.و ازدست دادهاغمان که درآن بیمارهوشیاری خود را 

 به ازمسیرهای عصبیآنها های وداده کرده رادریافت ت ییراتدرونی وبیرونی  حواس ازطریق انسان

 درفواصلی که هستند سلولی پیچیده ویا ساده های اندام حواس .شوند می فرستاده مرکزی اعصابمراکز

 خود که ها واکنش این.دهند می نشان واکنش محیط آن ت ییرات به ونسبت قرارگرفته ت ییرات صحنه از

 وتددیل (Interpritation)تفسیر برای ویا گردند بازمی محیط همان به یا هستند ت ییرات

(Modulation)سازی ویکپارچه (Integration) حسی های اندام .شوند می داده باالترعبور مراکز به 

 اتم ت ییرات محصول عمده .اند یافته سامان مختلف اشکال وکارکردبه ووظیفه پیرامونی ساختار به بسته

 دیگرمواد ویا خود تدادل تنظیم هابرای پیام انتقال واسطه که هستند وسنگین سبک های هاوملکول هاویون

 از. اند یافته سامان درونی و بیرونی ازمحیط ها حس دریافت برای حسی های اندام ترتیب بدین .ندهست

 به وتددیل تنظیم لزوم وتنو  وسدت یا و عمل سرعت نیازبه به بسته وتددیل تنظیم های دیگرچرخه سوی

 پیچیدگی فیزیولوژی-آناتومی دستگاه تاچندین عامل یک ومشارکت وعمومی ای ومنطقه محلی های چرخه

 بطورعمده وتددیل تنظیم های چرخه انسان بدن کارکردهای ساختارو پیچیدگی بلحاظ حال بااین.اند یافته

 .باشند می پیچیده
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 دراین واطالعات اند راساخته ای پیوسته بهم شبکه ومراتب سطوه درهمه وتددیل تنظیم های چرخه

 دامنه و نو  سرعت وبلحاظ ت ییرات وسدت و شدت و نو  برحسب ولیکن باشند می درگردش شبکه

 درحفظ آنها وضرورت ها واکنش ازاهمیت بندی سطح این. شوند می بندی سطح ها واکنش وگستردگی

 .کاهد نمی ها بافت

 مواد به ازمواد اطالعات تبادل چرخه

 برعکس سلول به مواد از اطالعات تبادل چرخه

 سلول به ازسلول اطالعات تبادل چرخه

 وبرعکس بافت به ازمواد اطالعات تبادل چرخه

 وبرعکس بافت به ازسلول اطالعات تبادل چرخه

 بافت به ازبافت اطالعات تبادل چرخه

 وبرعکس سیستم به ازمواد اطالعات چرخه

 وبرعکس سیستم به بافت از اطالعات تبادل چرخه

 سیستم به ازسیستم اطالعات تبادل چرخه

 ها واکنش-کنش و اطالعات درتبادل بدن داخل پیوسته بهم شبکه ودرون مجزاازیکدیگرنیستند ها دسته این

 .بکارند بدرجاتی همواره

. آید می بدست اطالعات ها داده ازپردازش.سازند می هارا داده ها سیگنال. شود می سیگنال ت ییرموجب

 .شود می گفته اصطالحااسترس ت ییرگردد موجب که هرفشاری.گردد می ایجاد ت ییرازاختالف

 .شود می تولید فشارحرکت براثراختالف

 دارای هردستگاهی. کند می عمل دستگاه یک بشکل خود بخودی پیچیده یا ،ساده وبزرگ هرچیزکوچک

 هر توانایی امامجمو .شود می حاصل انرژی باصرف که است بیرونی وتحرک درونی های حرکت

 حال در بااین. است مشخصی حداکثری سقف ودارای محدود وبیرونی درونی تحرکات برای دستگاه

 دفا  وانسان درحیوانات اشیان تحرکات ازاین یکی. یابد کاهش است ممکن وظرفیت توانایی این شرایطی

 .استودرنتیجه بقان  تدادل حفظ بجهت دربرابرت یییرات

 کاهش درپی چه و ت ییرات میزان درپی چه ناپایدارگردد بدن دفاعی توانایی موازنه که درصورتی

 صورت در.کرد خواهند بروز ها دستگاه درکارکردهای اختالل آنگاه ت ییرات این به گویی پاسخ ظرفیت

 توان .ببرند پیش تامرگ را انسان بدن و دستگاه و بافت و سلول تا توانند می آنها شدت ویا ت ییرات ادامه

 که هستند افزاری نرم و افزاری سخت ساختارهای مجموعه ت ییرات وهدایت کنترل برای بدن دفا 
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 شبکه - ای چرخه نظام یک دارای مجموعه این.شوند می عمل وارد ت ییرات به درواکنش بطورهماهن 

 سوماتیک ومحیطی مرکزی عصبی دستگاه.دارد جریان عصبی دستگاه هدایت و مدیریت با که است ای

 دقیق وعملکرد زیرپوشش سلول به راسلول بدن تمام که سازند می را ای پیچیده تشکیالت واتونومیک

 قرارمی تاثیرخود تحتدرجهت کاهش را ت ییرات به پاسخ وتوان ظرفیت که عواملی.دارند خود

 .گوییم فاکتورمی ریسک دهنداصطالحا

 می تلقی بیماری که شان فیزولوژیکی وظایف درانجام بدن های وبافت ها اورگان های وناتوانی اختالالت

 پاسخ بیماربرای ظرفیت شود می گفته جهت بدین .شوند می ها استرس با مقابله توان کاهش موجب شود

  .کرد تقسیم اصلی دسته دو به توان رامی ها استرس حال این با .است شده کاسته ها استرس به

 .پاتولوژیکی های استرس - 1 . فیزیولژیکی های استرس -6

 خطر موجب نبود صورت ودر هستند ضروری و الزم بدن های فدالیت برای فیزیولوژیکی های استرس 

 برخوردار کافی وفرکانس نشوندوازشدت خودخارج ای وظیفه متناسب ازمحدوده که بشرطی.شوند می

 .هستند خطرآفرین وجود درصورت. زیانبارند بدن های فدالیت برای پاتولوژیکی های استرس .باشند

 های ازاسترس (Pain, ache) ودرد (Apprehension or agitation) طرابواض (Fear) ترس

 فیزیولوژیک ازدامنه و یابند ادامه پیوسته ویا شدید که درصورتی .باشند می بدن دفاعی فیزیولوژیکی

 .گیرند می قرار پاتولوژیکی درطیفشوند  خارج

 وجود التهاب شود حس دردی زمان هر بدبارتی. است التاب فرایند درد های وسیگنال درد عامل واسطه

 .بروزدهد را درد تواند می کند ایجاد التهاب که هرعاملی.است داشته

به انتهای عصبی فشار ایجاد دراثرتوزیع نامناسب آب والکترولیت هادرمحیط بافت ها ای ملتهب محیط

 ت ییرتبادل وموجب کرده متاثر را عصبی های رشته انتهای شیمیائی مواد یا و درساختاراندام حسی کرده

 نوروترانسمیترها مواد واسطه با عصبی عالئم این. گردد می عصبی های سیگنال ایجاد آن ودرپی یونی

 عالئم انتقال واسطه های بافت یا هدف های مجاوربافت های بافت. گردد می منتقل مجاور های بافت به

ق با شرایط بالینی یبز فیزیولوژی پایه برای تفسیرو تطمطالده خواب مارا در درک مناسب ا .هستند

یایی وبیوشیمیایی وترانسمیترهاومسائل مشترک مربوطه به لحاظ اشتراک وجوه آناتوم ی القائیبیهوشی ها

و در نهایت اغمان  شرایط  (Stupore) الزم و ضروری است.همچنین مطالده جنبه های تیرگی ذهن

مشترک پاتوفیزیولوژیکی وپاتولوژیکی ودرصورت امکان پیشگیری ازبروزعوارض واصاله عوامل 

 خطرآفرین را برای متخصص بیهوشی فراهم تروسهل تر می کند. 

 از ساعاتی منظم بطور یدنی. است بیداری-خواب تنظیم عصبی دستگاه فیزیولوژیکی مهم ازکارکردهای

 درمدیریت ت ییراتی شرایط دراین.دارد تخصیص انسان بیداری به ازآن وساعاتی خواب روزبه شبانه

 .گردد می اعمال حیات حفظ برای عصبی دستگاه
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   وم فصل س                                                    

 خواب

اثرات تحریکی مرکب دستجات  اینطور است که حالت بیدار بودن بامدل های رایج خواب و بیداری 
مینرژیک وهسته هیستاصاالت م زجلویی نورآدرنرِژیک ازهسته لوکوس سرولوس نورونی ات

دراطراف اتصال مزوپونتین نرژیک مستقر های کلیتوبرومامیلری ودورسال رافه سروتونرژیکی وسلول
 قرار می شود.رب

طریق از جانبی-وهسته های پره اپتیک بطنیاز سوی دیگربخواب رفتن بانورون های پره اپتیک میانی 
 بیداری آغاز و نگهداری می شود. شاتصاالت وقفه ای نوکوار واقع در دستجات برانگیز

هیپوتاالموس فدالیت درمسیرهای برانگیزش ساقه م زرا تقر درنورون های هیپوکرتین یا اورکسین مس
 شوند.مورد تحریک قرار می دهند و باعث ثبات خواب و بیداری می 

 کولپسی می شود. رانقطا  دستگاه هیپوکرتین منجر به نا
این حالت های  مدین می کند و به انسجامرا یداری ب-سمایی زمانبندی چرخه خواباهسته های باالی کی

 رفتاری کمک می کند.
  .کندعمل می وان سیگنال خواب آورمی کنند بدنتولید مالتونین که فکر اپی تاالموسغده پینه ای مستقر در

 هستند.نورون های گابا نرژیک فدال کننده خواب  م ز وساقه م ز نخاعی هم دارای قشر
 .)مایند( است که با ت ییرهوشیاری مشخص می شود م زی برگشت پذیرتطبیدی حالبطور خواب
 کاهش تدامالت با محیط همراه است. تقریبا وقفه همه ماهیچه های ارادی وفدالیت های وقفه ای حسی وبا 

 تحریکات سبک ترازحالت هایبرنیشن و یاکما قابل تشخیص است. توانایی واکنش بیدارشدن  با
کامال مشخص بنام  که درآن بدن بین دوحالت خواب پستانداران دردوره های تکراری بروز می کند

 می کند.ت ییرخواب نون رم وخواب رم 
 بربدن را هم در مله فلج مجازیها ازجحرکات سریع کره چشم بنا شده اما سایرجنبه برخواب رم بیشتر

 گیرد.   می
ترمیم دستگاه های ایمنی حالت آنابولیک بوده ودراوی یک حیوان اغلب دستگاه هادرخالل خواب 

 .را انجام می دهدوعصبی واسکلتی وماهیچه ای 

 است.بیداری درطول شبانه روزبمدنی چگونگی خواب و افراد انسانی تفاوت داردوالگوی خواب در

 .وقایع حسی خاموش پاسخ دهدبه صداهای بلندوسایر دبااین حال می توان

 

 .استی شودولی تفاوت آن درفرايند تفکرخواب گاهی با عدم هوشياری اشتباه م 

 اختالالت خواب رنج ببرد.است از شماری ازانسان ممکن 

 مانند : 

Dyssomnias                  (insomnia, hypersomnia, sleep apnea)   وparasomnia 

(sleep waking, REM behavior) وbuxism وcircadian rhythm sleep disorders.  
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 :فیزیولوژی

   گسترده تقسیم می شود:انو ا بهخواب درانسان و پرندگان 

 یا حرکت سریع کره چشم ( REM) خواب رم-6

 سریع کره چشمیا حرکت غیر( NON-REM)خواب نون رم -1

 تابلوهای نورولوژیک وفیزیولوژیک خاص خودرا دارند.این خواب ها چیدمان مجزایی ازهرکدام از

 است سریع م زی ونبود تون ماهیچه ای وحفظ هومستازهمراه با رویا وامواج ناهماهن  وخواب رم 

از  بندی می کنند اوتند که فیزیولوژیست ها آنهارا به حالت های مجزا دستهفخواب رم ونون رم بقدری مت

  وفدالیت عصبی(alertness)  هوشيارینون رم وبیداری سه نمای بزرگ ازاین منظرخواب رم وخواب 

 وهوبسون کهکارلی  مک activation-synthesisوتنظیم فیزیولوژیکی است. مطابق پیش فرض 

اصطاله نوسان دوره ای که دستگاه های درت ییربین رم ونون رم را ی شدمدرف6377 -6375درسال

 می توان شره داد.دارد بطورمتقابل نوروترانسمیترموثر

 انرژی مصرف خالل خواب نسبت به بیداریقابل توجهی درخالل خواب نون رم م زبطوربخصوص در

است م ز ذخیره آدنوزین تری فسفات را افزایش می دهد.این ملکول می کند. درنواحی که فدالیت کمتر

% انرژی 12بیداری کامل م ز درار می رود. دراین صورت کوتاه مدت وانتقال انرژی بکانبار برای

 مستقل قابل توجهی برمصرف کلی بدن دارد.را مصرف می کند. این کاهش تاثیر بدن

 د.در خالل خواب با امواج کند هورمن رشد ترشح می شو

 .ادامه داردتراوش پروالکتین  تمام طول روز

 .شود درحالت خواب تحریکات کمتری دریافت میبدبارت دیگرخواب آستانه ترشحی را می افزاید. 

الکترومیوگرافی سفالوگرافی والکترواوکولوگرافی وشاخص های کلیدی فیزیولوژیکی خواب الکتروان

 است. مجمو  همزمان این اندازه گیری ها را پلی سومنوگرافی گویند.

 آزمایشگاه ویژه خواب انجام می گیرد.زمایش ها دراین آ

رارت و ضربان قلب و تدداد ه بخواب رفت فدالیت بدن او کاهش می یابد. درجه حهمینکه موجود زند

دردست رس خواهد میتر استیل کولین محرک درم زکمترمصرف انرژی کم می شوند. نوروترانستنفس و

ایجادمی کند . رفلکس ها فدال بود. این موجود زنده تاجایی که امکان داشته باشد محیط مناسب گرمایی 

% 12که تقریبا در خالل مرحله نون رم خواب وجود دارند.تمام این ویژگی ها بدرجاتی درمانندباقی می 

 زمان خواب نزد انسان را تشکیل  می دهد.
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 6-نون رمخواب 

  % تمام خواب را دربزرگساالن62-5 یا خواب آلودگی  somnolenceیاخواب سبک یا6-نون رم

خواب عمیق تر ودوره های رم  دوره هایوگاهی بین ی واب وبیداراین خواب دربین خدربرمی گیرد.

 . ماهیچه ها فدالند وکره چشم آهسته حرکت می کند.بروز می کند

هرتز که درحالت بیداری 69-1کانس امواج آلفا با فروبسته می شود. عبورازمتوسط بازبطورمردمک 

وانقباض های خواب که پیچش های ناگهانی هرتز دیده می شود.  7-2است به امواج بافرکانس  مدمول

باشد.برخی افراد  6-راه آغازخواب در دوره نون رم میوکلونوس مثبت نامیده می شود ممکن است هم

موجود زنده  6-درخالل نون رم  مرحله حالت ورود به خواب را تجربه کنند. ممکن است درخالل این

 .ی شودکاسته م وهوشیاری ازمحیط بیرونیاغلب بیداری و تون برخی ماهیچه ها

 1-نون رم خواب 

 مشاهده تتامرحله فدالیت % کل خواب دربزرگساالن را دربرمیگیرد.دراین 55-25له دوم نون رم مرح

دوک های  بنام اج آلفا مرحله قبل با فدالیت تندیبیدارمی شود.اموتر خواب بتدریج سختمی شودوفرد

و هرتز 61تا66دوک های خواب از قطع می گردد. کاکال ومجموعه های خواب دوک های تاالموکورتی

ین مرحله فدالیت ماهیچه کم می شود )میوگرافی(  وبیداری دامنه دارند. درخالل اهرتز 62-61مدموال 

 محیط اطراف محو میگردد.هوشیارانه از

 9-خواب نون رم

 % تمام خواب در بزرگساالن را در برمی15-65یا خواب عمیق یا خواب موج کند که  9-مرحله نون رم

 هرتز می باشند. شخص9.5گیرد. در ناحیه پره اپتیک شرو  می شود و شامل فدالیت دلتا وامواج بلند تا 

می رسد خواب امواج کند شکل کامل تری . بنظرنسبت به تحریکات محیطی سخت تر جواب می دهد

 برای استراحت باشد. 

 (nocturnal  ، شب ادراری)   (night terrorsشب هراسی این مرحله است که پاراسومنی ها ماننددر

(enuresis راه رفتن در خواب ،(sleepwalking)     صحبت درخواب ، ( somniloquy)       ممکن

 است پدید آیند.

 خواب رم

 .می گیرد% تمام خواب بزرگساالن را دربر15-12مرحله رم 

 آن اغلب ماهیچه ها شل وضربان قلب وتنفس ودرجه حرارت خواب باحرکات تند کره چشم که در شرو 
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نامنظم شده و شخص ممکن است خواب ببیند. خواب رم با ترشح استیل کولین وتوقف نرون هایی که 

 مونو امین ها ازجمله سروتونین تراوش می کنند شرو  می شود.

اینکه امواج بلند نوار  این سطح هم به خواب نوسانی یا پارادوکس برمی گردد زیرا شخص خواب با

عالئم م زی را نشان می دهدمشابه حالت بیداری برای بیدار شدن با تحریک سخت تر بیدار می شود.

یسه با حالت برخیزش اتوسط م زدرمقمصرف اکسیژن ( دارد وarousalحیاتی اشاره به برخیزش )

ف دوران خواب او را در دقیقه به حالت رم وارد می شود.وبیش از نص 32فرد بالغ هر  است.بیشتر

 برمی گیرد.

 :بيداری

و  دهد تشخیصآنکه شخص می تواند محیط را . یا سادتربیداری را می توان پایان خواب مدنی کرد

 کند. خواب رفتن تنظیم به قبل ازوضدیت بدن خودرا 

 چشمیعصب نوری درمحل تالقی دوهسته سوپراکیاسما درباالی کیاسم رون  ها درووعه متراکم نممج

بیداری رابطه -خوابت خواب وبیداری می سازد.پیس میکرساعرامسیرشان بسوی قشربینایی م زدر

 .که درشب هورمن مالنین تراوش می کند با غده پینآل دارد مستقیم عصبی

سانتی گراد  97.1تا91.1ثابتی روی بدن دارد و نوسان مارپیچی بردرجه حرارت بدن از این ساعت تاثیر

 دارد.

 :غذا برخوابتاثیرداروها و 

 خواب آورها

 است.  GABAaخواب آورهای غیر بنزودیازپینی که هدف اثر آنها گیرنده های  -الف

 خواب رم را می کاهند.را هدف قرار می دهند و  GABAa گیرنده های ی نیزخواب آورهای -ب

موجب شدیشن می درم زهیستامینی (…,H6,H1,H9)آنتی هیستامین هابا اثربرگیرنده های مختلف  -پ

 شوند.

رفتن کمک  به خواب .الکل ابتدا ایجاد سدیشن کرده موجب خواب آلودگی می شود –الکل )اتانول(  -ت

شب در واب شود زیرا الکل اثربازگشتیخاختالل صورت اعتیاد می تواند منجر به می کند. با این حال در

 وجود دارد. الکل خواب رم را می کاهد.بی خوابی اد به الکل واشکال یوستگی بین اعتینتیجه پدررا دارد.

داشته وخواب رم  است که اثربازگشتیباربیتورات ها موجب خواب آلودگی شده عمل آن شبیه الکل  -ث

 بمدت طوالنی برای کمک به خوابیدن مصرف نمی شود. را می کاهد.
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می شودکه در آن جا ساخته یدی خواب را تنظیم می کند.درم زمالتونین هورمونی است که بطور طب -ج

شب توسط غده پینه ای برای حفظ خواب تریپتوفان به سروتونین تبدیل می گرددوسپس به مالتونین  که در

 بکاربرد.ای کمک به خواب وبدنوان خواب آوربررا آزاد می گردد.می توان مالتونین 

 گفته می شود با خواب ارتباط دارد .ی است که آمینواسیدتریپتوفان  -چ

ایجاد شلی وخواب آلودگی ند.از آن استفاده می کنخواب حشیش یا کانابیس برخی افراد برای کمک به  -ه

آن گزارش شده است . تتراهیدروکانابینول که سازه اصلی فدال سازی روانی است موجب کاهش رم از

 آن را مکرر مصرف کنند رویاهایشان را نمی توانند بیاد بیاورند.که می شود. کسانی 

 حرک هام

غیره برای درمان نارکولپسی یادکستروآمفتامین و داروی قویتردیگری بنام مت آمفتامین و آمفتامین -الف

  وتحریک و افزایش توجه وکاهش گرسنگی است. آنها اضطراب وبی خوابیین تاثیربیشتر بکار می رود.

می شود بخصوص با  م زموجب خواب آلودگیهورمن ها درت که با کندکردن کارکافئین محرکی اس -ب

دارو به فرد بستگی داردوتا قسمتی هم به مقادیر گیرنده های آدنوزین .مقدارموثرنیستی برتاثیرآنتاگو

 هوشیاری شده درحالی که از بدن دفع می گردد.مصرف قبلی. می تواند موجب کاهش سریع 

از پرخوابی با توجه به چرخه خواب وبیداری اثردارد.ممکن است  به آغکوکائین و کراک کوکائین در -پ

 .این که اختالل خواب ناشی از کوکائین است

یی را می شوند. رتبه دارو bk-MDMA, MMDA, MDAشامل داروهای مشابه مانند  MDMA -ت

 بیداری همراه با سرخوشی دارد.آنها ند ومصرف کننده انتاکتوژن می نام-امپاتوژن

عمل آمفتامین وکوکائین متیل فنیدات مشابه فنیدات که به نام های ریتالین وکنسرتا مدروف است. متیل -ث

 .ساختمان شیمیائی شبیه به کوکائین استنظرواز می کند

مان نارکولپسی پرخوابی نامدلوم برای در ,Modafinil , Armodafinilمانند  داروهای آنالپتیکسایر -ج

حاالتی که موجب افزایش خواب روزانه می شوند نسخه می شوند. سایرواختالالت ت ییرکاردرخواب و

ه است که هم سازوکار اصلی این داروهای محرک دستگاه عصبی مرکزی مدلوم نیست اما نشان داده شد

 ند.انبرمی انگیزرامی افزایند.وبنابراین بیداری را هیستامین هیپوتاالموسوهم سطح آزادسازی منوآمین ها

 فرستادهاعصاب مرکزی  مراکز به آنها های وداده کرده رادریافت ت ییرات خود حواس ازطریق انسان 

 .شوند می

 به ونسبت قرارگرفته ت ییرات صحنه از درفواصلی که هستند سلولی پیچیده ویا ساده های اندام حواس

 بازمی محیط همان به یا هستند ت ییرات خود که ها واکنش این.دهند می نشان واکنش محیط آن ت ییرات
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 بسته حسی های اندام.شوند می داده باالترعبور مراکز به سازی ویکپارچه وتددیل تفسیر برای ویا گردند

 .سامان یافته اند مختلف اشکال وکارکردبه ووظیفه پیرامونی ساختار به

 هابرای پیام انتقال واسطه که هستند سنگین و سبک های وملکول ها ویون ها اتم ت ییرات محصول عمده

 .باشند می دیگرمواد ویا خود تدادل تنظیم

 از. اند یافته سامان درونی ومحیط بیرونی ازمحیط ها حس دریافت برای حسی های اندام ترتیب بدین

 وتددیل تنظیم لزوم وتنو  وسدت یا و عمل سرعت به نیاز به بسته وتددیل تنظیم های دیگرچرخه سوی

 فیزیولوژی-آناتومی دستگاه تاچندین عامل یک ومشارکت وعمومی ای ومنطقه محلی های چرخه به

 وتددیل تنظیم های چرخه انسان بدن کارکردهای ساختارو پیچیدگی بلحاظ حال بااین.اند یافته پیچیدگی

 .باشند می پیچیده عمده بطور

 دراین واطالعات اند راساخته ای پیوسته بهم شبکه ومراتب سطوه درهمه وتددیل تنظیم های چرخه

 دامنه و نو  سرعت وبلحاظ ت ییرات وسدت و شدت و نو  برحسب ولیکن باشند می درگردش شبکه

 درحفظ آنها وضرورت ها واکنش ازاهمیت بندی سطح این. شوند می بندی سطح ها واکنش وگستردگی

 .کاهد نمی ها بافت

 داده ها اطالعات بدست می آیاد.ت ییرموجب سیگنال می شود. سیگنال ها داده هارا می سازند.ازپردازش 

 مااای گفتاااه اساااترس اصاااطالحا ت ییرگاااردد موجاااب کاااه هرفشااااری. گاااردد مااای ایجااااد ت ییااارازاختالف

 .شود می تولید فشارحرکت براثراختالف.شود

بیااداری و خااواب نااون رم وخااواب رم سااه حالاات مجاازا ازموجااود اساات. هرحالاات الگوهااای رفتاااری و 

ولژیک ویژه همراه ایجاد وکنترول دارند. ساختارهایی سازوکارهای نوروفیزیدارند و فیزیولوژیک خاص 

م زمیاااانی و بااااالترم زی درسااااختمان هاااای زمیترهاااای مختلفااای رابااارای تااااثیر برمیااانی نوروتراندرم ز

 قشرم زبکارمی روند.
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ARAS برتاااالموس و هیپوتاااالموس و م ااز  کلاای نرژیااک و نورآدرنرژیااک و گلوتامینرژیااک تحریکااات

میانی قاعده ای اعمال می کناد کاه مناتج باه تحریاک کلای نرژیکای و گلاوتمینرژیکی قشارم ز مای گاردد. 

 عوامال مختلفای برنیااز و زمانبنادیدارد نشاانه بیاداری اسات.  نووارمزز نوامن مقشرم ز فداال کاه الگاوی 

وکلئوس ترانکوس سولیتاریوس تاثیر کرده وموجب هسته تنه منزوی یا نخواب تاثیر دارند. این عوامل بر

شاده کاه  ARASارتباط نورآدرنرژیکی با م ز میانی و ساختمان های م از جلاویی بارای وقفاه فدالیات در 

موجب ازکارافتادن روابط تاالموکورتیکاال گابانرژیاک وقفاه ای باه قشارم ز مای گاردد. در خاالل حاالتی 

ی منظم را نشان می دهد. انتقال بین خاواب رم وناون رم نوارم زازفدالیت کاسته شده قشرم زالگویی از 

یک ولاوکی کوارولاوس در راف بناام سالول آدرنرژیاک در ناورون هاای ساروتونینرژبا ناورون هاای نور

و نورونهای کلی نرژیک در نوکلئوس رتیکوالریس پونتیس اورالیس بنام سلول  (REM-off) های رم آف

 شود.  مدیریت می (REM-on) های رم آن
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کات چشام و آتاونی ماهیچاه کنترول وقایع مرتبط باخواب رم مانند حرسایرساختمان های م زی درایجاد و

کاه خالل بیداری تون سمپاتیک افزایش می یابد ولی تون پاراسمپاتیک کاهش می یاباد ها درگیرهستند. در

رم کااهش تاون سامپاتیک  حالات ناونآمادگی قارار مای گیرناد. در حالت کارکردن واغلب اعضای بدن در

وافزایش تون پاراسمپاتیک موجت کاهش فدالیت ها می شوند. خواب رم باا افازایش فدالیات پاراسامپاتیک 

 ( افزایش فدالیت برخی کارکرد های م زی مشخص می شود.باسمپاتیک همراه الیت مت ییروفد

 .MN55905, USA آدرس بخش طب داخلی واحد طب مراقبت ویژه کالج میوکلینیک پزشاکی روچساتر

Harris.cameron@mayo.edu 

Respiatory Care Clinic of North America [2005, 11(4):567-586]   

بااوجود وابساتگی بهام امروزه مدلوم شده است که بنای گردش عصبی تنظایم کنناده خاواب وبیاداری  -الف

ساامانه هاای انگیزشای فراوانای کاه باا ناورون هاای محارک خاواب  زدیگری اسات.دیگر هرحالت جدای ا

mailto:Harris.cameron@mayo.edu
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متوقف می شوند وهمچنین به گسست این چرخه های خواب بارای برگشات بادن باه حالات بیاداری خادمت 

 می کنند.

ن هااای مجاازا میااانی و انگیاازش قشااری ماارتبط بااا آن بااا چناادین راه آوران بااا جمااع نااوروهوشاایاری وم ز

 م ز وم زمیانی مرتبط می گردد. اقه م ز باالیی نزدیک اتصال پیازسکه از میانجی می شوند

مسیر تاالموس را عصب می دهد و دیگری به هیپوتاالموس خلفای وم از جلاویی متصال مای گاردد.  ییک

ینرژیک انگیزشااای آوران شاااامل نااارون هاااای کلااای نرژیاااک وساااروتوننباااوه سااالول هاااای کلیااادی مسیرا

یانی مپشتی ولوکوس کوارولوس وهسته سجاف پشتی و -ه تگمنتال جانبیهستوهیستامینونرژیک مستقر در

ایان دساتجات سالولی بشاکل آتشفشاانی برمای تحارک از جداگانه مای باشاند.، وهسته توبرومامیالری بطور

ن هااای گاالمینرژیااک و وورخااالل خااواب توسااط ناادر ساااعت دسااتگاه برانگیاازش42بهرحااال هاارانگیزد.

گابامینرژیکی فدال خواب هسته پره اپتیک بطنی جاانبی متوقاف مای شاوند. تدامال باین هساته پاره اپتیاک 

-دوطرفه متوقف شده ومشابه سویا الکتریکی خااموش و شاخه های مسیر آوران برانگیزشبطنی جانبی 

-یان چارخش خاوابطبیدی ابطوربیداری را حفظ کناد.-دار خوابروشن می شود وبدن می تواند حالت پای

اختالالت ی را با وجود انتقال سریع بین دوحالت را ضامانت مای کناد.بیداری  پایداری بین خواب و بیدار

زیرا مرحلاه حاالتی ناپایادار رناج ببرناد.موجاب مای شاود افاراد ازخواب مربوط به ایان چارخش اسات کاه 

 شود.خواب وارد مرحله بیداری و برعکس بدون رعایت هماهنگی می 

 بیداری را القان می کند. که ( arousal) یدستگاه آوران برانگیز

باکارهای فون اکونومو و دودهاه بداد توساط ماوروتزی و مااگوم وساایر همکارانشاان تائیاد شاد کاه رفتاار 

وم از میاانی  ز فوقانی مجااور اتصاال پیاازم زی بیداری با دستگاه فدال کننده شبکه آوران که در ساقه م

می یابد.در این جا به دو شاخه جدا تقسیم می شود. در واقاع اماروزه می گیرد وتا دیانسفالون ادامه منشان 

کل متشااصاادودی بیااداری حاااوی دو شاااخه باازرگ اساات کااه هرکاادام ش نگیاازامدلااوم اساات کااه دسااتگاه بر

 د.نجمدی مجزا از نورون ها و ترانسمیترها می باشاز
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 آوران رانشان می دهد.  (arousalنگیزش )ادستگاه برکی که اجزان کلیدی شماتی -6تصور

  6151صفحه 1225 سالSaperاز 

بایک نگاه اجمالی دستگاه برانگیازش صادودی را نشاان مای دهاد کاه دارای ناورون هاای نورآدرنرژیاک 

پشتی وپرده ای  -بی، نورون های کلی نرژیک در هسته های پرده ای جانپیازنخاعی ولوکوس سرولوس 

،نورون های سروتونرژیک درهسته رافه پشتی ، نورون های دوپامینرژیک ماده خاکستری پدیکولوپونتین

 کناره داکتی بطنی ، ونورون های هیستامنرژیک هسته توبرومامیلری می باشد.

هیپوتااالموس ، م زجلاویی نورون های گلوتامیترژیک خواب برانگیز هسته پارابراکیال هام بطورمساتقیم 

طریاق جمداا برانگیازش قشارم زی را ازدو این سامانه هاا، وقشرم ز را عصب رسانی می کند.قاعده ای

 جلویی قاعده ای . د می کنند. یکی از راه تاالموس ودیگری ازراه بطنی وازطریق هیپوتاالموس وم زایجا

اننااد ازهیپااوکرتین وهورمااون غلاایظ کننااده مالنااین نااورون هااای ناحیااه هیپوتاااالموس جااانبی همدومااین راه 

 نورون های گاباویا کلی نرژیک م زجلویی قاعده ای کمک هایی را دریافت می کند. 
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ا در محل اتصال دی ید سفالون م زمیانی تقاطع می باید توجه داشت که این راه های صدودی ناحیه ای ر

 . دراینجا اکونومو مشاهده کرد که آسیب هاباعث پرخوابی شد.کند

 مشاهده شده است .مدین و مشخص  برانگیزشچندین مرکزسال پیش  03از

تقویات کنناده و هساته هاای شابکه ای را کاه بارای شاخه اول تاالموس را عصب می دهاد و ناورون هاای 

انتقال تاالموکورتیکال اساسی هستند فدال می کند. دومی ساختمان های کلی نرژیک در م ز میانی و م ز 

( پشاتی-هسته تگمنتاال جاانبیبه هسته های تاالموسی اصلی )جلویی قاعده ای بدنوان منشان این اتصاالت 

حااداکثر فدالیاات را دارنااد.دراین  خااالل بیااداری و خااواب رمپشااتی در-نااورون هااای تگمنتااال جااانبی نااد.فدال

وان ناجا بدن. انتقال به هسته مشبک تاالموس هم دارای اهمیت است.ایودشمی  دوره فدالیت قشر م زکمدو

محاارک سااازوکاری دروازه ای عماال ماای کنااد کااه ماای توانااد ایجاااد ریااتم هااای تاالموکورتیکااال کاارده و 

فوقانی به هسته های خط وسط و تاالموسی بین تی ه ای تحریکات و بیداری باشد.سایرانتقاالت ازساقه م ز

برانگیازش رآمینرژیاک گفتاه مای شاود ددساتگاه هاای مونووهساته کنارشااخه ای و که شامل شبکه مشبک

  هستند.قشری درگیر

بااه هیپوتاااالموس وم زجلااویی قاعااده ای وقشرم زاسااتطاله ماای  شاااخه دوم دسااتگاه صاادودی برانگیاازش

هاای نورآدرنرژیاک  فرستد. این شاخه دارای شماری ازتوده های نورونی مونوآمینرژیاک شاامل ناورون

رون هاای دوپامینرژیاک مااده ،وهسته هاای رافاه میاانی وپشاتی ساروتونینرژیک و ناولوکوس کوارولوس

 هیستامینرژیک است. وهسته توبرومامیلریپیرامون اکدوکت بطنی خاکستری 

هم مشخص شده اند مانند نورون های پپتی نرژیک هیپوتااالموس کاه چندین آوران سربروکورتیکال دیگر

که حاوی اساتیل حاوی هورمن غلیظ کننده مالنین یا اورکسین/هیپوکرتین وهسته های م زجلویی فوقانی  

ه ساریع در ایان دساتگاه موناوآمینرژیکی تاوان گساترده انجاام کاار تخلیانورون هاا درکولین یاا گاباا هساتند.

خالل خااواب رم را دارنااد. الگااوی ان خااواب نااون رم ونمااایش انجااام کاااردرجریااهنگااام بیااداری وکناادی در

شاده اسات.برعکس ناورون هیپوتاالموس جاانبی گازارش نورون های اورکسین/هیپوکرتین در مشابهی در

لند و نورون های خالل خواب رم بسیار فدانقش مهمی در پایداری رم دارند درهای غلیظ کننده مالنین که 

 میزان تخلیه دارند.م زجلویی قاعده ای درخالل رم وبیداری فدال با حداکثرکولینرژیک 

دسات در رت ها مای شاوند. باا ازت خواب اختالالنارکولپسی وسایراین شاخه دوم همراه با آسیب درمسیر

خالل و ازدسات رفاتن تاون ماهیچاه هاادر حفاظ برانگیازشتین باویژه  اشاکال دررفتن سالول هاای هیپاوکر

 حمالت کاتاپلکتیک ایجاد می گردد.

 وحالت خواب (VLPOجانبی )-هسته پره اپتیک بطنی -ب

درپی تجربیات مک گینتی و همکاران که نشان دادند آسیب های م ز جلویی قاعده ای خواب را در گرباه 

جاانبی -ها سرکوب می کند شرین و همکارانش مدین کردند که گروهی از نورون هاای پاره اپتیاک بطنای

گاه متراکمای را تشاکیل مای دهناد و دسات ال مای شاوند. ایان ناورون هاا دساتهخالل خواب فدبخصوص در

م ز مشااارکت دارنااد بطااور قشاار نگیاازشاتنظاایم برس وساااقه م ااز کااه درمونوآمینرژیااک رادرهیپوتاااالمو
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جانبی حااوی نوروترانسامیترهای وقفاه ای -منتشر عصب دهی می کند. وابران های هسته پراپتیک بطنی

 زشبرانگیااابااارای آرام بخشااای دساااتگاه گاباااا و گااااالمین باااوده و نقاااش مرکااازی را در م اااز پساااتانداران 

 1. تصویر بازی می کند مونوآمینرژیک صدودی 

 

 

 

  

 

 بی باه اجازان اصالی دساتگاه برانگیازشجاان-هسته پره اپتیاک بطنایشماتیک ارتباطات اصلی  -1تصویر 

 6151صفحه  Safer  1225صدودی از 

 

جانبی و دنباله های آن -وعه هسته پره اپتیک بطنیمآزردگی مجتجارب درحیوانات گوناگون نشان می دهد

باا مکاان  جاانبی طاوالنی-ی هساته پاره اپتیاک بطنایو نون رم را جداگانه می کاهد. ناورون هااخواب رم 
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هسااته تگمنتااال جااانبی پشااتی ، هسااته راف پشااتی و  –کااه بااه درگاااه خااواب رم وارد شااده انااد  هااای پااونتین

جاانبی باه ناورون هاای هیساتامینرژیک -سرولوس متصل می شوند. دراینجا دسته هسته پره اپتیاک بطنای

ب ناون رم کمتار واخاالل خاهساتند ودرخاالل بیاداری فداال برومامیلری اوت پوت می دهد کاه درهسته تو

 ی کند.خواب رم تخلیه را متوقف ممی فرستد ودر تحریک

نبی اتصااالت دارد. جاا-مونوآمینرژیاک هام باا هساته پاره اپتیاک بطنای نگیازشاجزان دستگاه براآوران از

جداگاناه ازآکسون های لوکوس سارولوس وهساته هاای رافاه میاانی بطور هسروتونین آزادشدنورآدرنالین و

متوقاف راتااالموس الیه هاای هیپودر ضبط و ذخیره سلول ها درجانبی -نورون های هسته پراپتیک بطنی

 همچنین گابا و گاالمین توسط نورون های توبرومامیالری تولید می شود. می کند و

نداشاته باشاند.بنابراین گیرناده بارای هیساتامین  جاانبی-هساته پاره اپتیاک بطنایمی رسد نورون هاای بنظر

آدرنرژیااک یااک محاارک خااواب ودسااتگاه بیااداری نورتداماال وقفااه ای دوطرفااه نااورون هااای هسااته پااره اپت

جاانبی -آن هسته پره اپتیاک بطنایکه در ،سروتونرژیک ،وکلی نرژیک برنامه پویایی را برقرار می کنند

 خالل خواب متوقف می گردد.ودر شدهمهار شتوسط دستگاه های برانگیز
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 درحالت پایداری:مدیریت ساقه م ز

 

  

 

 

 

جانبی -مونوآمینرژیک و هسته پره اپتیک بطنی برانگیزشبین گروه اصلی آوران وقفه ای دوطرفه تبادل 

ده جانبی را متوقاف کار-القا کننده خواب بدنوان حلقه بازخوردی عمل می کند .آنها هسته پره اپتیک بطنی

برانگیختاه ماای شاودتخلیه گاروه ساالول هاای مونااوآمین را خاالل بیااداری و هنگامیکاه ایان هسااته ساریدا در

که درآن دو نیمه ایان  برق فشارقوی شره می دهند حافظه پایدارا همانند مداربلوک می کند. این رابطه ر

 زیر:تصویر روشن متوقف می کنند.-را با قوت برای ایجاد دو الگوی تخلیه پایدار خاموشمدارهمدیگر
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  ,Saper1225 pg1259,  تصویری از یک مدل سویا حافظه پایدار. از 

ن مسیر جانبی و هسته پره اپتیک میانی اجزا-های پره اپتیک بطنیهسته مسیرهای اصلی تحرک خواب از

ساااقه م ااز متوئقااف ماای کنااد ازجملااه نااورون هااای هااای صاادودی برانگیاازش را درهردوهیپوتاااالموس و

هساته هاای جانبی و لوکوس سرولوس،نورون های کلی نرژیک در-ل پیازنخاعی بطنینورآدرنرژیک فدا

، ناورون هاای تین، ناورون هاای ساروتونرژیک درهساته رافاه پشاتی جانبی پشتی یاتگمنتاال پادونکولوپون

هیستامینرژیک هساته توبروماامیلری دوپامینرژیک ماده خاکستری کناره های داکتی بطنی ، نورون های 

 ونورون های گلوتامیترژیک هسته پارابراکیال می باشند.

انه انگیزشای اجازان سااممیاانی وجاانبی و هساته پاره اپتیاک -این تدامل باین هساته هاای پاره اپتیاک بطنای

ساویا تلنگاری این مسایرها مشاابه مادارالکتریکی تااندازه زیادی بطوردوطرفه وقفه ای هساتند وهمینطاور

 می کند.کار
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می کند. این  هرگاه طرفی روشن شد خودش را متوقفباتوجه به طبیدت خودتحریکی این سویا ها یدنی 

طاره  بناابراین ت.اما از حالت های بیناابینی دوری مای کناد.سویا تلگری ذاتادرانتهای هرسوی  پایداراس

 ئن ساخته و چرخش سریع بین حالت های رفتاری را ساده می کند.تلنگری ثبات حالت رفتاری مطم

نورون های اورکسین هیپوتاالموسی احتماال نقش پایدارسازی این سویا را بازی می کند.بخصوص بنظر 

خاارج از ند .جایگاه ناورون هاای اورکساین درژیک را تحریک می کمی رسد بطور فدال تون مونوآمینر

ابات خاالل خاواب وبیاداری ثحالات رفتااری را باا کااهش انتقاال در اجاازه مای دهادباه آنهاا سویا تلنگاری 

 تیک که فاقد اورکسین هستند انتقاالت بیشتری درهردوطرف دارند. انسان هاویا حیوانات نارکولپنگهدارد.

ایان مادل بروشانی کماک  .روشن شاوند-جزئی خاموشبطور حدواسط که ممکن است کهمقاوم حالت های 

-%6روزانه حدود نسبی قطع شده و پستانداران ردو بدل شدن خواب و بیداری بطور می کند تا چگونگی

اق مای بگذرانند. بنابراین ت ییرات بین خواب و بیداری ساریع وگهگااه اتفا% از زمان را درحالت عبور1

ندبا ورودیاه هاای هوموساتاز و ه ساویا خاواب را مای ساازاماه خاواهیم گفات کاه مدارعصابی کاادافتد. در

 .دارند که پیوسته وآهسته تددیل می شوندسیرکادی برخور

زرده شااوند نااا پایااداری هرطاارف ضاادیف ویااا آخاااموش اگر-قااه بااازخوردی روشاانباااوجود فشااارقوی حل

بارای نموناه  گرفتاار مای تواناد باروز کناد. ن توجه باه طارفودوحالت خواب و بیداری بدنامطلوب درهر

ن % از دوره خواب هاای رم و ناو12-%52جانبی دارند -حیواناتی که آسیب های هسته پره اپتیک بطنی

-کهنسااالن چرخاه خاوابدر  بیاداری را بیدارهساتند.-خاالل دوره خاواباغلب دررم آنها کاسته می شاودو

ایان این یافتاه اشااره باه جانبی کمتاری دارناد.-اپتیک بطنیه بیداری تند است. این ها نورون های هسته پر

این چرخه کمرن  شوند افراد بین خواب وبیداری جابجاا شاده وحالات  د که وقتی صفات خوداستواریدار

 بیداری غالب است.

 :حفظ پایداری حالت خواب

ی می باشد. نورون اورکسین )هیپوکرتین( نوروپپتید تولید دسته نورونی در بخش خلفی هیپوتاالموس جانب

 هاااای حااااوی اورکساااین هساااته هاااای بااازرگ کاااه درگیااار تنظااایم خاااواب هساااتند را عصاااب مااای دهناااد.

رنوررون های د1-در لوکوس سرولوس وگیرنده های اورکسین 6-بطوراختصاصی گیرنده های اورکسین

اناد.  هساته هاای رافاه میاانی و تشاکیالت مشابک مزوپاونتین پیداشادهتوبرومامیلری وهردوناو  گیرناده در

مای گذارناد. جاانبی اثر-برهسته پاره اپتیاک بطنایمتوسط ورون های اورکسین/هیپوکرتین بطوربرعکس ن

 بنابراین امکان اینکه بیداری با توده های نورونی مونونرژیک محرک برانگیخته شوند وجود دارد.

موش ها بکار ین درکه تخریب گیرنده های اورکس تجاربیرانسان تایید شده اند. داین فرضیه درحیوانات و

مشخصاه بای انساان مای باشاد کاه ار م ازی مشاابه نارکولپسای دراست نشان های رفتاری و نتایج نو رفته

نارکولپسای هساتند ناورون هاای اورکساین کمتاری همینطاورافرادی کاه دچار خواب رم می باشد.نظمی در

دربیااان نااورون هااای  مااایع م اازی نخاااعی آنهااا اناادک اساات.ین درسااهیپوتاااالموس دارنااد وسااطوه اورک

 با بیداری همبستگی مثبت و با خواب رم و نون رم همبستگی منفی داشت خواه در اورکسین/هیپوکرتین
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خااواب یااا درپاای مصاارف محرکاای ماننااد مودافینیاال باشااد. بنااابراین ورود محرومیاات ازخااالل دوره هااای 

حااال پسااتانداران بهر وبیداری کمااک کنااد.طبیداای قشاارم ز ورکسااین محاارک ممکاان اساات بااه برانگیاازشا

روشن آنها ناپایداراست -مدارخاموشسد باکمبوداورکسین/هیپوکرتین زیادبخواب نمی روند.ولی بنظرمی ر

 بیداری وسویچین  ناکارآمد می شود.-به ض ف خوابکه منجر

 

د اورکساین نتیجاه باا کمباوماوش هاا پایداری درخالل بیداری درند که ناموکی زوکی وهمکارانش تاییدکرد

نیسات بلکاه  ی یاا دساتگاه هاای منونرژیاک مدیاوببیادار-خواب یا کنترول ضدیف خاوابهومستازناپایدار

آساتانه حالات گاذران انادک اسات. خالصاه آنکاه رابطاه نامتقاارن باین بیشترنتیجه ناپایداری رفتااری دراثر

را  و تاوده هاای سالولی محارک خاواب ممکان اسات ثباات برانگیازشپوکرتین  وای اورکساین/هینورون ه

 بیداری با کمک سویا خازنی فراهم کند.-برای دستگاه خواب

 خواب وسیتوکین ها ودفا  میزبان:

سایتوکین هاا  و ضادف هماراه اسات. د بای حاالیخاواب وایجاارات فراوانای دردرشرایط وجود التهاب ت یی

بیوشیمیایی شبکه های  این پیک های مولکولیرون هاو گلیاهاایجاد و واسطه این حالت ها هستند.وتوسط ن

مدرفی می کنند  راپروتئین ها وگلیکوپروتئین هامنی تشکیل داده وگروهی متقابل ازسامانه ایدرون م ز و

تکاااملی ساایتوکین هااا قاادمت دارنااد و ازنظر می کننااد.من هااا وتنظاایم کننااده نااورونی رفتااارکااه مشااابه هااور

درسایتوکین هاا درخاالل خاواب ت ییارات تحاولی  ازمگاس هاا تاا ماوش هاا وانساان بخاوبی بااقی ماناده اناد.

واضح طبیدی و درشرایط التهابی درمدل های حیوانی ودرخالل آسیب ها درانسان مشخص شده اند. بطور

  نمایااان ماای سااازد. هااا را باارای ماااه هااات سااطوه ساایتوکین هااای مرکاازی ورفتارتحااوالت التهااابی ت ییاارا 

ئیکاه خاواب رم سابک مای شاود. ایان جاراسانگین مای کناد دردرحیوانات اغلب عفونت ها خواب ناون رم 

واکنش ها مدموالظرف چند ساعت از تدرض میکروب ها بروز می کند وتا چندین روز وهفتاه هاا اداماه 

سمت وسوی آنها به گونه پاتوژن و گونه میزبان و محل التهاب و وضادیت دامنه و مدت زمان و می یابد.

پروتئین آزاد شده از  م سیرکادین و سابقه خواب .برای نمونه مرحله ریت فیزیولوژی میزبان بستگی دارد.

بویایی شده وایان فدالیات هاا ها موجب تولید سیتوکین موضدی درم زازجمله هیپوتاالموس و پیاز ویروس

 احتماال مرحله حاد واکنش را برمی انگیزاند. 
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Effects of Cytokines on Sleep                                                 

Sleep effects: promotes Brain stimuli that 
promote 

production/release 

Cytokine                               

NREM/EEG SWA IL-1, TNF< NF-kᵦ, sleep 
loss,pathogens,neural 

activity, stress, feeding 

IL-1ᵦ                                     
  

NREM IL- TNF, NF-kᵦ, sleep loss, 
pathogens, stress 

IL-6                                        

NREM/EEG SWA TNF,IL-1,NF-kᵦ,sleeo loss, 
pathogens, neuronal 
activity, stress, ambient 

temperature 

TNF-ɑ                                   
  

NREM/REM IL-1,TNF,NF-kᵦ, sleep 
loss, neural activity, 

pathogens, stress 

Nerve growth factor          

NREM/REM Neuronal activity, stress, 
pathogens, sleep loss 

Brain-derived     
neurotrophic factor           

NRE/EEG SWA IL-1,sleep loss, microbes Growth hormone-
releasing hormone             

EEG,electroencephalogram; IL, interleukin; NF-kᵦ, nuclear factor k-ᵦ; NREM, non-
REM sleep ;REM, rapid eye movement sleep; SWA, EEG slow-wave(0.50 to 4 

Hz)activity; TNF-ɑ, tumor necrosis factor-ɑ 



 

36 
 

 

روشمندانه کارکردهای م زمانند خواب  رامتاثر می کنند و بنظر می رسد مسئول  سیتوکین های تولیدشده

حفظ طوالنی مدت مرحله حاد واکنش های خواب باشند. این فدالیت های سیتوکین های روشمند بنظر می 

ا واکانش خاواب باه سایتوکین هاای زیرا واگوتومی در ماوش هامیانجی می شوند  آوران های واگرسد با 

التهاب همراه خواب را دیف می کنند. مراحل ملکولی که درآن پاتوژن ها والتهابی تجویزشده را تضپیش 

 ت ییر داده ومتدادل کنندگان سازوکارهای مسئول خواب فیزیولوژیکی را درگیرمی سازد.

پایاداری خاواب مشاارکت دارد. ایان مجموعاه که مجموعادر عامل نکروز تومری هم یکی ازموادی است 

یااا  TNFmRNAشاابکه نروناای وگلیااالی بساایار پیچیااده ای ماای باشد.سااطوه هیپوتاالموساای و قشاار مداازی 

بای خاوابی هماراه  .افزایش میل به خواب دارنادبا سطوه باالتر همراهنوسانات دوره ای در TNFپروتئین 

باا  TNF  وقفاه خاواب را تشادید مای کناد. TNFم زی اسات و تزریاق وریادی ویاا مرکازی  TNFافزایش 

ویاا وقفاه دهناده جزئای خاواب خودبخاودی را مای TNFمحلول وآنتی بادی های آنتی TNFمصرف گیرنده 

 کاهد.

همراه بافدالیت کوتاه امواج الکتروانسفالوگرافی وحالت های چندگاناه  TNFنزد انسان سالم سطوه سرمی 

برای نمونه بیماران با آپنه انسدادی درخواب سطوه  د.تمایل بخواب را افزایش می دهTNFبیماری درکنار

بدداز اساات.در مقایسااه بااا افااراد سااالم باالترTNFگااردش خونشااان ازجملااه التهااابی درپاایش  ساایتوکین هااای

ک اکسااید شاامل نیتریاا TNFاصااله جراحاای مقاادیر آن طبیداای مای شااود. سااازوکارهای جااری  افزایشاای 

بسایاری ( می شوند.حقیقت اینسات کاه NF-ĸB) ĸBوادنوزین وپروستاگالندین ها وفدالیت عامل هسته ای 

دخیل درتنظیم فیزیولوژی خواب همان اجزان تنظیم کننده ایمنی هساتند کاه از نظار تکااملی ملکول های از

 بین خواب و دفا  میزبان پیوند دارند.
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  مفصل چهار                                          

 هوشبری 

  پزشکیهمکاران گروهپزشکی مورد درخواست رای اهداف واژه هوشبری درشرایطی گفته می شود که ب

 گردد.القان می بی حسی وخواب مشخصی  حرفه ای دیسیپلین دکترین علمی وبا

 :این تدریف دانش بیهوشی شاملبنابر 

است که برای تددیل استرس های  Neuroscinceشاخه ای بالینی ازعلوم اعصاب یا دانش هوشبری »

  «می گیردمورد مطالده قرارعمده برانسان بطورزهراقدام پزشکی ناشی اانبارزی

 و نه مدنل به ان ازدوبخش واژه این. است شده آنستزیا التینل واژه ترجمان بیهوشل فارسل درزبان

 مل ادرا  و احساس نداشتن مدنل به تركیب درحالت كه باشد مل وادرا  احساس ظرفیت مدنل به ستزیا

 پزشكل درفرهن  واژه این.رود بكارمل و شدهاعتبار آن مجازي مدنل به فارسل پزشكل درادبیات. آید

 وبی حسی وبیهوشل خواب حالت به وهوشیاري بیداري ازحالت انسان كه دارد این به اشاره فارسل

 طبیدل خواب -الف.كرد تقسیم كلل دسته سه به است راممكن بیهوشل حالت.فروبرده می شود

 بیهوشل -ج. شود مل  عارض عصبی زادردستگاه آسیب دراثرعوامل كه اغماوکما -ب یافیزیولوژیک

 با بیهوشل تفاوت. دارد كاربرد پزشكل اهداف براي و کنند مل ایجاد وغیره داروها وسیله به كه القائی

 درصورتل. گردد بازنمل بیداري حالت به تحریكات با زنده موجود بیهوشل درشرایط كه است این خواب

 هاي دربیهوشل. بازگرداند بیداري حالت به ساده تحریكات با توان مل را رفته خواب به انسان كه

 وبیماري دارویل و شیمیایل مواد با مسمومیت مانند زا آسیب دراثرعوامل عصبل دستگاه اغما یا مرضل

 درصورتی علت رفع وتا آیند مل پدید ها این وهمانند رخون د شیمیایل مواد وافزایش عصبل دستگاه هاي

 و كمل لحاظ به تحریكات به گویل پاسخ كاهش این. ندما مل باشندباقل ندیده جدی آسیب ها رونون که

 براي موجودات.می شود عنوان بیهوشل سطح ویا هوشیاري سطح را آن كه است درجاتل داراي كیفل

 مبادلهدر دست رس را ومواد ونیرو اطالعاتدرارتباط بوده و خویش اطراف محیط با هماره ماندن زنده

 خویش محیط از كند ستد و داد كفایت بقدر را الزم اطالعات نتواند زنده موجود كه درصورتل.  كنند مل

 محیط با ومواد نیرو تبادل وهمچنین. دهد نمل را مناسب پاسخ وارده هاي ودربرابرمحر  شده بریده

 براي تالشگر فرآیندي را زنده موجود زندگل كه نباشد منطق بل شاید.گردد مل دچاراختالل اطراف

 دروضدیت را خود كوشد مل زنده موجود یدنل.كرد تدریف ساختارآن سازنده اجزان كردن متدادل

 اطالعات تبادل با ارتباط این.دارد خویش اطراف محیط با ارتباط نیازبه مقصود این وبراي كند پایدارحفظ

 به شماري بل تحریكات زنده هرموجود زندگانل درطل.پذیراست موادونیروامكان تبادل آن درپل و

 خود طراف ا محیط به زیادي تحریكات وهمچنین گردد نیازاوفراهم مورد اطالعات تا ودش میاووارد

 مل وارد زنده موجود به كه تحریكاتل.برساند خویش مجاوران به را نیاز مورد اطالعات تا كند مل وارد

 هستند وتددادمتفاوت ازنظرشدت تحریكات این.گردند مل بسیاركوچ  و اند  ت ییراگرچه موجب شوند

 موجود حیاتلفیزیولوژیکی و هاي فدالیت دردامنه اغلب تحریكات این.كنند مل ایجاد را متنابهل وت ییرات

 وموجب شده خارج زنده موجود آن فیزولوژیکی تحمل ازدامنه تحریكات  برخی اما آیند مل پدید زنده
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 استرس به یاپاسخ پذیری استرس ظرفیترا فیزولوژیک تحمل دامنه.گردد می آن  مرگ حتل و آزردگل

 بدن های دستگاه رامی سازند. ظرفیت این بدنآناتومیایی وفیزیولوژیکی ساختار تمام. نامید توان می

 هورمنی های خودکارودستگاه اعصاب محوریت با عصبی دستگاه امابوده  آن های ستونهمگی 

 وکوشش تالش بیهوشل درعلم مقصود. دارند راهبردی نقش  وهمودینامیک وایمنی وهماتوژی ومتابولیسم

 این خروجی-ورودی باتددیل پزشکی ازاقدامات ناشی های استرس به پاسخ ظرفیت واعاده حفظ برای

 شناخت.  آن درگیرشده اندبدن با  یوترمیم واصاله نقص ها وعیب هایی است دستگاههاها استرس نو 

 آزاردهنده هاي استرس انتقال وتددیل سازی آماده برای آن وراهبریوعوامل تاثیرگذار ظرفیت این

 دردامنه ها بافت واكنش كه آنطوري است ها استرس به پاسخ ظرفیت وتقویت ونگهداری آفرین ومرگ

 وارد پزشکی ازاقدامات ناشی های استرس ازجانب زنده موجود به وگزندی باشند قرارداشته طبیدل

 برای بیوکموفیزیولوژی گوناگون درسطوه حرکت ایجاد ها استرس به پاسخ ظرفیت ماموریت. نگردد

 وموجب شوند می خارج بخش حیات تناسب ازدایره که هستند هم هایی استرس اگرچه. است حیات حفظ

 پزشكل دراصطاله را زنده موجود زندگل محیط به شده وارد تحریكات.گردند می مرگ وگاه زیان

 :اند دسته دو ها استرس.گویند مل استرس

 یا فیزیكل هاي محر  كه...و درد و وتشنگل گرسنگل مانند(  هومستاتی )  پایدارنده هاي استرس– الف 

 .كنند مل ایجاد آنرا عینل

 آنرا تصوري یا ذهنل هاي محر  كه...و واضطراب ترس مانند(  هیجانل) پایدارنده نا هاي استرس–ب

 سیستم به همگل اما.است مجزا ها استرس ازاین هركدام براي آنها  عالئم انتقال هاي راه.كنند مل ایجاد

 ازمبادي مناسب هاي فرمان و شده پردازش درآنجا و وارد درم ز هیپوتاالموس به وبخصوص لیمبی 

 هاي حلقه.انگیزانند مل بر را متناسب هاي واكنش هدف دراعضاي ها فرمان این.گردد مل صادر آنها

)  رو باال هاي راه –پ ها گیرنده –ب ها محر  -الف از عبارتند ها فرمان وشد آمد  چرخه اساسل

 بافت -چ(  پی )  اي واسطه مواد -ج(  وابران)  برنده هاي راه -ث كنترل و راهبري مراكز -ت(  آوران

 .ها واكنش -ه و هدف هاي

 تاریخچه:

 آغاز كسانل چه یا و كسل چه اینكه.نیست مدلوم كرد بیهوشل ایجاد به مبادرت زمانل چه از انسان اینكه 

 روشن هم است شده داده بیهوشل درآنجا كه مكانل اولین. است كامل ابهام درپرده اند بوده بیهوشل كننده

 مواد نخستین.  شود نمل حاصل زیادي چیز هم آمده دست به  صنایع و مكتوب ازآثارپزشكل. باشد نمل

 دو مسئله كنه به رسیدن براي. نیست مدلوم روشن بطور نیز اند شده برده بكار كه وسایلل و كننده بیهوش

 درحقیقت.  كند استفاده بیهوشل از است خواسته مل انسان چرا بدانیم اول.  بیازماییم است ممكن را راه

 به وچگونه دركجا و كل  كسانل چه بدانیم  دوم و   است بوده چه بیهوشل فنون اوازبكارگیري انگیزه

    اند یازیده دست الزم یها روشوسایل و

 و آگاه وكشنده وتهدیدكننده آزاردهنده ازگزندهاي را او تا است دفاعل نظام داراي انسان مانند زنده موجود

 مختلف هاي تحری  درزمینه یافت آگاهل خود زندگانل محیط وبه خود به كه روزي از انسان.دوركند
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 آنها با دربرخورد هماره انسان كه اند بوده نخستین هاي تجربه ازجمله ونگرانی ودرد ترس.پیداكرد توجه

 این آغاز و گردد مل باز انسان حیات تاریخ اندازه به ها تجربه این تاریخ پس.است برآمده دفا  درصدد

 كه شود مل هایل انسان به هامحدود تجربه این تیننخس. است مدطوف ها انسان همه به ها تجربه

 ذهن وهمل درچرخه را تجربه این اولیه انسان رسد مل بنظر.اند زیسته مل زمین ازكره درهرجایل

 هنوزهم. باشد داده بروز تر وقوي تر روشن را توهمل هاي واكنش آن درازاي و باشد پرورانده  خویش

 هاي تجربه كسب و زمان گذشت با.  است گسترده بشري بررفتارهای آلود وهم های واکنش سنگین سایه

 حیطه دراین.آمد انسان مدد به هم تخیل حیطه تجلل خویش محیط و انسان بین تروتدامل بیشترومتنو 

 تصاویر وایجاد درتصاویرواقدل ذهن دخالت به واقدل هاي تجربه كسب با انسان ذهنل هاي ازفدالیت

 است بوده خیالل هاي باالویت ها اوازواقدیت هاي واكنش درواقع .پرداخت وشكلكل پذیروبالقوه فدلیت

 بیشتر انسان نزد ها تجربه ازاین علمل در  آن ترشدن متنو  و ذهن فدالیت وافزایش زمان گذشت با.

 درپرتواین.آورد بدست خویش هاي ازتجربه تري عینل در  انسان تا است كرده كم  ها فرآیند این.شد

 پردازي نظریه.دهد ترواثرگذارتربروز كارآمد را خویش هاي واكنش است اوتوانسته كه بود ذهنل تكامل

 ازاین.است یافته دست آنها به انسان كه هستند ذهن هاي ازفدالیت تري پیشرفته مراحل وفلسفل علمل هاي

 خویش وتاریخل طبیدل و درسرتاسرعمرفردي ونگران وترسیده مند درد انسان شود مل مدلوم جا

 آورمترصد ومرگ كننده وتهدید آزاردهندهاردهنده ودفاعی وگاه هشد مثلث ازاین زمین كره درهركجاي

 روي پیش هاي وفرصت وجسمانل ساختارروانل نیازمندیهاوتوانمندي بمدد.است بوده آن با مبارزه

 هاي تجربه.آورد بدست مشتر  هاي تجربه زمانل هم برحسب ابتدا. است برآمده ها آن رفع درصدد

 درشرایط بدن به دادن وضدیت برسالمتل آن واثرات زیست ومحیط ها واثرآن ها ازخوراكل مشتر 

 است بوده زیرممكن نتایج  واتفاقات سكون یا و فدالیت و فشاریامالش واثرات ها بیماري بروزعالئم

 : باشند شده حاصل

 كاهنده ات اثر – الف

 افزاینده اثرات – ب

  اثر بل– ج

 كننده دگرگون اثرات – د

 هاي تجربه با ها تجربه این زمانل آمیزوهم دلهره و وترسنا  دردنا  هاي تكرارتجربه ترتیب بدین

 نسبت ها واندام بدن ت ییروضدیت و محیط ازشرایط ملموس هاي وسایرتجربه ها ازخوراكل آمده  بدست

 ودرمراحل آمدند بدست ها تجربه این بین روابط ذهن تطوروتكامل درطل خودشان به نسبت و محیط به

 و پیچیده و طوالنل فرآیند این پیمودن.گردید تائیدومشخص ها ومقدارآن نو  شده كنترل هاي آزمون

 درنقاط ها ازانسان زیادي بسیار تدداد هوشمندانه وبسیار فراوان هاي وكوشش ها تالش نیازمند پرفدالیت

 دریافت سرعت یدنل انسان هوشمندي میزان به بسته.است بوده گوناگون هاي ودرزمان زمین كره مختلف

 دانش انباشت تردراختیاروافزایش ترومتنو  فراوان هاي ازفرصت ترواستفاده كوچ  هرچه ت ییرات

 تجربه این ازمیان.است بیشتركرده پزشكل ازجمله آوري فن و علم درتولید را آنها اوسهم عقلل وادراكات
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 دهد مل تشكیل را فیزیكل عالئم دوسوم تروحدود فراوان پزشكل هاي نشان دردازهمه احساس ها

 را او توجه روي ازاین.آزارد مل را واو دهد گرفتارهشدارمل انسان بیشتربه تیزي و سرعت با وهمچنین

 مل صدق ها بیماري درهمه زیادي حدود تا قاعده این.برآید آن رفع صدد در تا كند مل بیشتروزودترجلب

 آغاز.كنند مل بندي دسته وتداوم وانتشاروارتباط محل و شدت و ازنظرعلت را ها درد حال این با.  كند

 ازاقدامات كه آور ومرگ كننده وتهدید دهنده آزار هاي درد كه شد شرو  اززمانل بیهوشل ودانش تجربه

 ترس آثارنامطلوب بددي هاي درپیشرفت.قرارگرفتند جویل چاره و توجه مورد باشند شده حاصل پزشكل

 .شدند واقع مالحظه مورد آنهاهم راهبري هاي روش و اقدامات ازاین ناشل ونگرانل

  1223 دربهارسال الرسون.د مرلیناز که است سمپاتتیکولوژی بیهوشی درحیطه پیشرفت ازمراحل یکی

 دارداین تاکید وهشت دوهزار  آنستزیولوژی درمجله ریجنت نوک: که گردیده اینطوربیان شده منتشر

 .دارد اهمیت بخصوص بیهوشی انجامروندخودکاردر عصبی دستگاه شاخه

 سمپاتیک واژه.نبود قائل خودکاراولویتی عصبی دستگاه برای بیهوشی متخصص بطورقطع گدل دردوره

 شده یادی ازآن بندرت وکولن گواتمی های درکتاب.است نیامده گدل ازدوکتاب یک درهیا حتی

 .است شده یادآوری نخاعی حسی ازبی بدد فشارخون افت درارتباط اغلب.است

 متخصصین هنوزبرای اما.شد داده شره ها فیزیولوژیست توسط6322 سال حدود خودکار عصبی دستگاه

 اترو مانند موادی دانستند می بخوبی کنچکاوی برای حال این با.نداشت ای جاذبه 6325سال تا بالینی

 نگرش علت به سمپاتیک دستگاه به توجه فقدان حال این با.کند می فدال را سمپاتیک اعصاب کلروفرم

 دالنو فرانکلین مرگ. است درک قابل قبل سال12 تا اتونوم دستگاه وکارکرد قلب بسوی پزشکی جامده

 بد فشارخون آن علت.مرد م زی اوازخونریزی زیرا. است بارزآن نمونه یک6325 درآوریل روزولت

 با WPW درسندرم شهرتش وایتبا دادلی پول مانند زمان آن مطره پزشکان. بود نشده درمان خیم

 قلبی های بیماری خودبنام درسی درکتاب مثال برای.شد نمی متاثر سالمتی برای فشارخون خطرات

 های درمان وجود وبا باشد طبیدی سازگاری پدیده است باالممکن فشارخون که نوشت6397درسال

 متخصص یک که اینتایر مک راس آدمیرال روزولت شخصی پزشک.داشت بکارآن کاری موثرنباید

 واورتپنه نفس تن  ولی بود کرده درمان وسینوزیت راجع های برونشیت برای اورا بود وحلق گوش

 .بود رها خود بحال مداخله باشدبدون می قلب نارسایی و بدخیم فشارخون های نشانه از باالکه وفشارخون

 برداشت را نکاتی هام فرامین  مطالدات ازجمله بررسی ازچندین قلب متخصصین 6312سال در

 می راپایین فشارخون تیازیدی مدرهای.دارد وجود ارتباط ومرگ فشارخون دادبین می نشان کردندکه

 مرکزی که ها بتابلوکرهاوسمپاتولیتیک بنام امروزه که متنو  جدید ازداروهای گروهی آن ودرپی آورند

 کشف آنژیوتانسین وبلوکرهایACE های دهنده وقفه والبته کلسیم کانال های وآنتاگونیست هستند محیطی و

 بتابلوکر اولین درکشف خاطرمشارکتش به بالک سرجیمس به پزشکی نوبل جایزه6311 درسال.شدند

 نیازهای که است درمانی کشف هدفش اوگفت.گرفت تدلق شد مدرفی6312 درسال که پروپرانولول

 .کند راکم بود موثرهم که آدرنرژیک بتا بلوک با قلب ضربان کاهش رابا قلب متابولیکی
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 ،اپی بیهوشی پیرامون بتاآدرنرژیک بلوک.کردند راانتخاب روش این بسرعت بیهوشی متخصصین

 ،سمپاتولیز(آدرنرژیک های پاسخ بلوک برای ای حبابچه غلظلت حداقل  BAR-MAC) ، ای سینه دورال

 اسمولول، نظیر داروهایی.یافتند رواج بیهوشی میوکارددرپیرامون ایسکمی کاهش روشهای بدنوان

 .اند شده افزوده بیهوشی داروهای فهرست به دکسمدتومیدین حتی متوپرولول،وامروزه

 می آورده ای بطورگسترده ودرنوشتجات رود بکارمی درمحاورات بطورعمومی سمپاتتیک واژه امروزه

 اورژانس بیشترازکتب% 21 و طبی کتب به نسبت بیهوشی مرجع بیشتردرکتب% 51 واژه این.شود

 .است سمپاتتیکولوژیست اساسا بالینی پزشکی درحوزه بیهوشی متخصص.رود بکارمی

 سنجیده جدید دانش با بیهوشی درپیرامون بتا بلوک فواید درارتباط ما تجارب و دیرین های نظریه بهرحال

 باالنگهداشتن به مارا که وپزشکان جراه همکاران وباالترآنکه ناجورهستند ماگاهی های نظریه.شوند می

 برای بیهوشی درپیرامون آدرنرژیک بتا بلوک.گردد می ادراک بسختی کنند می نصیحت فشارخون

 موارد این سمپاتولیزدرخالل ما.روبروست پرسش با1221 لنست مانند مطره درمجالت غیرقلبی بیماران

 اوبخوبی سمپاتیک عصبی دستگاه شود می بلند بیمارازبستر هنگامیکه خواهیم مامی.ایم راسنجیده

 اندودرخالل کرده دریافت فشارخون ضد قوی داروهای که جراحی اعمال برای بیماران افزایش با.کارکند

 شدید افت است ممکن فشارخون شود اضافه هم آدرنرژیک کننده بلوک و هوشبری داروهای بیهوشی

 پاسخ درجاتی تا وافدرین افرین فنیل مانند سمپاتومیمتیک سنتی داروهای به دارد وامکان کرده

 .است مربوط بیماران دراین مایدات محدودبودن به مسئله این تشدید دارند تاکید امروزه.ندهند

 وبازتدریف راارزشیابی هایمان نگرش است الزم باشیم خوداصرارداشته بودن اگرمابرسمپاتتیکولوژیست

 مشابه های پرسش بالینی پزشکان که سمپاتیک عصبی دستگاه درخصوص مناقشات باوجودهمه.کنیم

 را توجه ارزش اند بوده بگریبان دست سال1222 حدود برای بدنی کارکردهای ناخوآگاه راهبری درباره

 .دارد

 بیماری که مواقدی به دادن اهمیت برای کهن دریونان.است مسمی بی اسم سمپاتتیک واژه چیز بخاطریک

 پاتی و همدیگر با مدنی به سیم. شد اخترا  واژه این گذارد اثرمی دیگر های قسمت بر ازبدن قسمتی در

 نمونه مقاله6756 درسال ویت روبرت که درزمانی هم بدد سال6522 در واژه این.کردن احساس یدنی

 عمل سمپاتی ویت بروایت.داد را مدنی همان نوشت بدن های قسمت بین سمپاتی درباره را خود ای

 ادراک اصل بدلت افتد می اتفاق که نور دوطرفه رفلکس.کند می بروز اعصاب درون که است رفلکسی

 .سازد می نمایان وراست چپ مردمک بین را احساسی هم که بوده درم ز کنندگی

 او.شد انجام وینسلو. بی جاکوب توسط 6791 درسال فقرات ستون بیرون سمپاتیک زنجیره گذاری نام

 های قسمت بین آگاه ناخود مشترک حس کرد می وفکر هستند متصل بهم ها گره این که کرد اشاره

 اعصاب بنابراین شوند می خارج ها گره ازاین که هم اعصابی.شود می فراهم اینها توسط بدن مختلف

 در خودکارجداهستند عصبی دستگاه سمپاتیک زنجیره فکرکه این.شوند می خوانده سمپاتیک

 دستگاه.دارد وجود مجزا عصبی دستگاه دو کرد می فکر او. شد ارهاظ بیشات خاویر توسط6733سال
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 ها مهره ستون درطول که کوچک بام زهای نباتی ودستگاه شود می نمایانده بام زونخا  حیوانی

 برای عصبی دستگاه دو درباره افکارش مرداما سالگی 99 درسن بیشات.شود می داده نشان قراردارند

 .پابرجابود سال 622 حدود

 صاف های ماهیچه تیکسمپا اعصاب کارکرد هک دادند نشان6151 درسال کلودبرنارد ای نمونه کارهای

 ها بافت نیازمتابولیکی مطابق حیاتی غذایی مواد انتقال دهندوبنابراین می عصب عروق اولویت رابا

 نمی داده نمایش کامل بطور اما رسید می ذهن به خواب وم زهای بیدار م ز بین ارتباط.کنند می راتنظیم

 رشته نخا  ای واسطه میانی جانبی هسته دادکه نشان اطمینان با گزکل.اچ ویلیام 6115 درسال تا شد

 ازساقه هسته این.فرستد می بطورمستقیم1L به6T از سفید شاخه اتصاالت ازراه سمپاتیکی گره به هایی

 رابطی کالبدی زیرساخت این. شود می گیری عصب بفراوانی وهیپوتاالموس( مرکزوازوموتور)م ز

 می نهگداری سمپاتیک اعصاب طریق از را وفشارخون مرکزی عصبی دستگاه بین همبستگی که است

 .کند

 و محرک ابتدا عامل یک که نیکوتین با ها گره آمیزی رن  با را سمپاتیکی اعصاب راه النگلی جان

 بیستم قرن طولدرمنتشرشدو6322 اودرسال کارهای.کرد راترسیم است گانگلیونیک بلوک سپس

 .بود موردخطاب

 سمپاتیک عصبی دستگاه از ما ادراک هادر پیشرفت آنستزیولوژی درمجله مروری مقاله و تازه کتاب دو

 یک فقط سمپاتیک دستگاه که کنند می اشاره مدارک این. است ترکرده نمایان را گزشته سال دربیست

 هردستگاه راهبری برای بلکه. نیست ها استرس به وگریزدرپاسخ چن  برای ساده عصبی زیرساخت

 کلیوی گوارش،وکارکردهای تحرک غددی، تراوشات درد،لیپولیز، برایمنی،هدایت واثراتشان ای سازواره

 و قلب ضربان بر عالوه تری گسترده اثرات که است روشن. است شده تنظیم دقت به رنین تراوش مانند

 .هستند حیاتی اجزان از قلبی دهنده شتاب واعصاب بارورسپتورها اگرچه دارد فشارخون

 زیرگروه گیرنده62، نوروترانسمیترمحیطی ازسه که آنست روشنگر سمپاتیک عصبی بازتردستگاه چهره

 م زهای یاهمان سمپاتیکی گره622محیطی،حدود ترانسمیتر-کو 61مرکزی، نوروترانسمیتر 12محیطی،

 ،ساقه درنخا ( ویت کنندگی ادراک اصل) اعصاب مرکزی چندتایی های ،هسته بیشات کوچک

 نوک از بدن درون صاف ماهیچه-عصبی منفرد،اتصاالت های رونون ها م ز،وهیپوتاالموس،میلیون

 دارد ابزار هزاران که است یزرگی هماهن  دسته یک این.گردد می تر روشن سر تانوک شصت انگشت

 .باشد می کارکردن درحال روز شبانه وتمام

 تاریخی نقش است مناسب روبروشدیم سمپاتیک عصبی دستگاه از کننده گیا ای مجموعه با هنگامیکه

 بیشترین.نبریم بکار دیگر را سمپاتتیک واژه وحتی کنیم فراموش سمپتاتتیکولوژیست بدنوان را خود

 بیشتر صحت وبا داد انجام توان می مدنی رفتن دست از شدبدون گفته درباال که مقدماتی بالینی مباحث

 .شوند جایگزین سمپاتتیک بجای عرقی-قلبی وقفه یا تحریک خون،ویا فشار ، قلب ضربان های اگرواژه
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 و بیهوشی همینکه.ندارد هم نشینی وعقب بازشده دراینجا سمپاتتیک اصطاله درباره بحث بهرحال

 ودرهم دجاراغتشاش بدرجاتی ویت کنندگی ادراک واصل بیشات کوچک م زهای شد آغاز جراحی

 آنها وبا کرده کمک مشکل جراحی دوره دراین را کوپک م زهای که اینست کارما. شوند می برهمی

 در درد کافی کنترل باوجود حتی.شوند حفاظت وایمنی وگوارشی وکلیوی قلبی کارکردهای تا کارکرده

 قلب ضربان ت ییرات همچون هایی پایش به اکنون.کنیم کمک تدادلشان اعاده برای است کارالزم پایان

 این با مواجهه برای دیگر سال 72. باشیم داشته رسی دست باید قلبی وبازده واکومری وپلتیسمگرافی

 .برد نخواهیم بکار را واژه دیگراین و گرفت خواهیم پی را گدل مورد نبود ای اگرانگیزه.است الزم بحث

  : ها دستگاه فیزیولوژيو آناتومی 

 انسان بدن. داخلل محیط راهبري و انسان بدن های دستگاه كاركردهای ساختارو.  عمومل موضوعات

 گشته منظم متفاوتل كردي كار هاي سازه به كه است شده تشكیل یاخته تریلیون صد جمدل انتظام از واقدا

 ویژه بكار و كند مل رشد كه است یل زنده یگان یاخته.نامند مل(اورگان) راسازواره ها ازآن برخل و

 هاي واسید مختلف هاي وگلوكزویون ازاكسیژن مناسبل هاي غلظت زمانیكه باشدتا مل مش ول خودش

 حدود.باشد محیط با باشدودرتبادل داشته وجود آن درپیرامون سازنده اجزان سایر و موادچربل و آمینه

 حدود.هاوسایرمواداست یون آبل محلول بطورعمده كه است داده تشكیل مایع را بالغ انسان بدن% 12

 اي یاخته خارخ مایع این.باشد مل  یاخته بیرون فضاي در آن سوم ی  و ها یاخته درون مایع این دوسوم

 هاي وكلرویون ازسدیم مقادیرزیادي مواداصلل اي یاخته خارج درمایع.اند گفته بدن داخلل محیط را

 و گازكربنی  وهمچنین آمینه هاي واسید چرب هاي واسید گلوكز و اكسیژن مانند اي وموادت ذیه بیكربنات

 پتاسیم از زیادي مقادیر اي یاخته داخل درمایع.دارد هاوجود یاخته هاي ازفدالیت پسماندحاصل سایرمواد

 پایدار شرایط نگهداري براي را سهمل كاركردي هرسازواره. است موجود  فسفات هاي ویون منیزیم و

 وفدالیت كرده زندگل بدن ي ها یاخته كه پایداراست محیط دراین.دهد مل اختصاص سلولل خارج درمایع

 خودكاري موجبات دوطرفه تدامل این.رساند سودمل آن بردوبه مل پایدارسود محیط ازاین هریاخته.دارند

 تدامل ادامه براي را خود هاي توانایل ها سازه این تاي چند یا ی  اینكه تا كند مل فراهم را اي پیوسته

 . است بیماري آن ومیانه مرگ رنجوري این انتهاي.شود رنجورمل یاخته شرایط دراین.بدهد ازدست

 در اساسا ارادی عصبی دستگاه.باشد وخودکارمی ارادی بزرگ شاخه دو دارای انسان عصبی دستگاه

 سطح باالترین.دهد می تشکیل را آن حرکتی و حسی باشدواعصاب می حرکت و کردن حس  ارتباط

 بوده خودکارهیپوتاالموس دستگاه اصلی سازمان.باشد قشرم زمی خودکار دستگاه وادغام تنابیدن

 می راهبری هیپوتاالموس جانبی-درخلفی هایی هسته توسط سمپاتیک عصبی دستگاه وکارکردهای

 متابولیسم هیپوتاالموس بینایی فوق های هسته.کند می نظارت را بدن حرارت قدامی هیپوتاالموس.گردد

 هسته وبرخی درمیانه هایی هسته با پاراسمپاتیک عصبی دستگاه کارکردهای. کند می مدیریت را آب

 .شوند می فرماندهی هیپوتاالموس قدامی های

 خودکارومرکزی عصبی دستگاه فیزیولوژی-آناتومی:الف

 هستند  کدام آن های کارکرد و خودکارچیست عصبی دستگاه - 6
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 رسند  می انتهایی های اندام به وچگونه جداشده مرکزی عصبی ازدستگا چگونه سمپاتیک اعصاب - 1

 می انتهایی های اندام به وچگونه جداشده مرکزی عصبی ازدستگاه چکونه باراسمپاتیک اعصاب - 9

 رسند 

   خودکارچیستند عصبی دردستگاه دهنده انتقال مواد - 2

 هستند  خودکارکدام عصبی دردستگاه ها گیرنده انوا  - 5

 از ما نمونه برای.گیرند می انجام مرکزی اعصاب آگاهانه نظارت بدون بدن ازکارکردهای شماری

 کار این آوریم یادنمی به چیزی بسیارگرم درهوای زیادپوست ازتدریق ویا ایم خورده که غذایی گوارش

 و فشارخون مدیریت.شوند می انجام خودکار دستگاه اعصاب وخودکارازطریق ناخودآگاهانه کردهای

 سریع ونسبتا غیرارادی دستگاه این عموما.هستند خودکار کارکردهای نو  این زمره از هم فلب ضربان

 .باشد می عصبی های وازبازتاب کند می عمل

 :توانند ومی کنند می ت یر بازتابی چرخه این به آوران های ورودی

 واسطه با که فشارخون افت به باسخ در قلب ضربان شدن تند مانند.خودکارباشند عصبی ازدستگاه - 6

 شود می انجام رسبتورها بارو

 ازتزریق ترس که کسی سوزن دیدن به واگ عروقی واکنش مانند.باشد مرکزی عصبی ازدستگاه - 1

 .دارد

  های گره در که است ای ویژه خودکاربیشین اعصاب شامل خودکار عصبی چرخه وابران بازوی

  پس های رشته این.شوند می سیناپس خودکاری های گره در ای گره پست یا ثانویه های بارشته خودکاری

 .کنند می گری واسطه مجری های رادراندام نظر مورد های واکنش ای گره

 این.پاراسمپاتیک عصبی وشاخه سمپاتیک عصبی شاخه. شود می شاخه خودکاردو دستگاه مجری بازوی

 .است متفاوتی وکارکردهای ساختار دارای سامانه

 تحرک وعروق درقلب.کند می وگریزآماده جن  برای دفا  رادرجهت بدن سمپاتیک سامانه عموما

 های اندام سوی به خون جریان جا دراین.افزاید می را قلبی وبازده افزوده را وکرونوتروبی اینوتروبی

 تنفس شودومرکز می تحریک مرکزی عصبی دستگاه. شود می افزوده ارادی های وماهیچه حیاتی

 را انرژی وتولید شده فدال وآدرنال تیروئید غدد همچنین.یابد می کاهش احشان وفدالیت شود می تحریک

 که درشرایطی ووحشت هراس احساس یا واسترس عصبانیت.کند می فراهم گریختن ویا نگیدنج برای

 فراهم دفا  برای را الزم نیروی تا دارد دهداثرکاتابولیکی می دست باشد تحریک وضدیت در سمپاتیک

 .یابد می کاهش بدن دفاعی توان و شوند می تخلیه منابع تحریک ادامه درصورت حال این با. کند
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 ایمنی و گوارش.کند می رابازآوری ذخایرنیروسازی آنابولیک درجهت پاراسمپاتیک سامانه برعکس

 می ها اندام دسته نآ از ها روده و ددهوم وپانکرآس کبد. کند می تحریک را دفدی های واندام

 زندگی تدادل شوندو می پاراسمپاتیک دستگاه تحریک موجب وافکارخوشایند وآسایش آرامش.باشند

 خون گردش.افزاید می را شکمی احشان فدالیت.شود می انجام بخوبی روانی و فیزیکی های وترمیم

 مرکز.گردد می سرازیر احشان بسوی خون. یابد می کاهش قلبی وبازده کم قلب وضربان شده کاسته

 دست وخستگی رخوت حالت انسان به آرامش شرایط دراین.شوند می تضدیف مرکزی واعصاب تنفس

 متابولیک نو  افراد برخی خودکار عصبی ساختار.باشد می پاراسمپاتیک فدالیت های نشانه از دهدکه می

 بوده خلق پرخاشگروکج. پردازند می بیشتربکار افراد که است این بارزآن های نشانه از. است سمپاتیکی

 سمپاتیک اگر.باشد می بیشتر روده حرکت و باالتراست اینها فشارخون و قند. دارند زیاد تدریق واغلب

 در بهتری استناد افراد این موی تجزیه با.شود می فدال بیشتر آنها وآدرنال تیروئید غده شود تحریک اینها

 2:6ترازمک پتاسیم/کلسیم نسبت اگر.دارند مو درآزمون سریع اکسیداسیون دارای افراد این.داریم اختیار

 .دارد وجود سریع باشداکسیداسیون 2.67:6از بیشتر منیزیم/سدیم ونسبت

 به تمایل.دارند تری پایین خون وقند دارند خستگی احساس بیشتر افراد پاراسمپاتیک متابولیکی درنو 

  می نشان مدکوس نتایج مو تجزیه.دارند کمتری فدالیت آدرنال و تیروئید غدد.است بیشتر افسردگی حالت

 دهد.
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 ساختار دستگاه عصبی خودکار:
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 نشان بالینی وعالئم مو درآزمایش را متابولیکی ازانوا  تابلومختلطی است ممکن افراد برخی گاهی

 .باشد خودکار اعصاب تدادل ازعدم نشانی است ممکن دهدکه

 آن کالبدی درساختمان مرکزی عصبی دستگاه با نزدیک کارکردی بررابطه خودکارعالوه عصبی دستگاه

 زنجیره و شده متصل همدیگر به اتیکیسمپ های گره  اتیکسمپ عصبی دردستگاه. است سهیم هم

 های رشته. قراردارد تقریبا آن طول درتمام فقرات ستون درمجاورت که.دهند می تشکیل را اتیکسمپ

 طناب در خاکستری ماده میانی-جانبی بین شاخ در عصبی های یاخته تنه دارای اتیکیسمپ ای گره بیش

 نخاعی اعصاب یشینپ بطنی های درشاخه نخاعی ازطناب ها رشته این. هستند  T1&L2  بین نخاعی

 این اتیکیسمپ درزنجیره. شوند می سفید های شاخه های طراب ازطریق اتیکسمپ زنجیره ووارد خارج

 از نخاعی اعصاب راکه ناحیه آن میلین بدون ای گره سپ های رشته.کنند می برقرار اتصال ها رشته

 از قبل رحاله به ای گره یشپ های رشته برخی.دهند می افزایش خاکستری های شاخه های رابط طریق

 گره یشپ های رشته عموما ترتیب بدین. آیند می ایینپ یا و روند باالمی یا دیگری سطوه به شدن سسیناپ

 .هستند بلند ای گره سپ و کوتاه اتکیسمپ ای

 آنها به که جداشده خود مبدان از ساکرال و م زی اعصاب با اراسمباتیکپ ای گره یشپ های رشته

 اعصاب ویژه اتیکاراسمپم زپ ساقه های هسته از م زی های رشته. گویند می کرانیوساکرال خروجی

 اراسمباتیکپ های گره به هدف های بافت نزدیک رشته این. شوند می جدا   ,III , VII , IX , X  م زی

 می کوتاه ای گره سپ های ورشته درازهستند ای گره یشپ های رشته جا این در.شوند می وارد

 می خارج مراکزعصبی ازS2-S4 اعصاب بطنی های شاخه ازراه ساکرال ای گره بیش های رشته.باشند

 می( افکتور) مجری های اندام نزدیک های گره به سازندکه می را لگنی النکنیکاسپ واعصاب شوند

 .آیند
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 :است شده اینطورترسیم خودکار عصبی دستگاه ساختارنمایی

 

 

 

 کم اثرات تواند می هوشبری مداخالت بخش دو بین کالبدی اختالفات که داشت درنظر باید بطورمسلم 

 حسی بی خالل در را آن روشن نمونه یک.باشد داشته پاراسمپاتیک یا اتیکسمپ اعصاب روی زیادی ویا

 شده حس بی رادرسطح اتیکسمپ های آوران به ورودی موقت بطور نخاعی بلوک.دید توان می نخاعی

 اگر. شود درگیرمی وستیپ های تومادرم در کردن عرق وکاهش رگها گشادی به منجر که کند می متوقف

 کرونوتروبی تحریک ، (T1-T4/5) شوندبرسد می جدا آناز قلبی اتیکسمپ ها رشته که سطوحی به بلوک

 کاردیبرادی  نخاعی دربلوک.گردد می ایجاد خون فشار یشروندهپ وافت یافته کاهش قلب به واینوتروبی

 .گردد می ایجاد

 مدوال کلی های کارکرد.دارد قرار م زتحتانی درساقه ابالنگاتا درمدوال خودکار عصبی درم زدستگاه

 تنظیم وبلع، واستفراغ عطسه و کردن سرفه مانند رفلکسی های فدالیت برخی ، تنفس ازمرکز تنفس شامل

 کارکردهای  زقرارداردوم ساقه باالی درست هیبوتاالموس. وازوموتورهستند های فدالیت قلبی،

 می لیمبیک دستگاه از که را خودکار دستگاه تنظیمی های کندوورودی می سازی متناسب خودکاررا

 .کند می آیندمنظم
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 وسامانه اتیکپاراسمپ وسامانه اتیکسمپ عصبی سامانه بخش سه به خودکار عصبی دستگاه دهی عصب

 رونون یدنی.  دارد کمری-ای سینه خروجی اتیکسمپ بخش.گردد می تقسیم گوارش خودکار اعصاب

 اتیکپاراسمپ بخش . (T1-L2/3) شود می شرو  فقرات وکمرازستون سینه های رقسمتد آن های

 (CN3,CN7,CN9,CN10) ای جمجمه دراعصاب آن های رون یدنی. دارد کرانیوساکرال خروجی

  .شود می شرو  (S2,S3,S4) ودنبالچه

 که ای گره پیش رونون.است کرده فراهم را وابران رونیودون خودکاریکراه عصبی دستگاه بودن یگانه

 می سیناپس دوم رونیون سلول یاتنه ای گره پس ودرگره.شود می شرو  ودرخروجی بوده اول رونون

 .گردد می سیناپس هدف دراندام ای گره سپ رونون. شود

 شاخ نخاعی درطناب سلولی های تنه دارای کمری – ای سینه خروجی یا سمپاتیک سامانه بخش –الف

 وابران های رونون سلولی های تنه این . L2/L3 تا T1از( بینابینی میانی-جانبی سلولی های ستون)جانبی

 می ای گره پیش های رونون که دارند وجود محل چندین. باشند می ای گره وپیش هستند احشایی عمومی

  از عبارتند ها این.کنند سیناپس ای گره پس های رونون توانندبا

 .اند شده کشیده ای مهره اجسام درهرطرف که سمپاتیک زنجیره از( 9) کنارستونی های گره: الف

 (.9) گردنی های گره - 6

 ( روسترال)نوکدار کمری های وگره( 61) ای سینه های گره –1 

  .لگنی های وگره ای دنبالچه کمری های گره –9

 تحتانی، مزانتر فوقانی،گره مزانتر آئورتیکورنال،گره سلیاک،گره گره: ای مهره پیش های گره – ب

 بطور هدف بافت کندوبا نمی پیروی نرونی دو قاعده از که آدرنال مدوالی کرومافین های یاخته – پ

 شوند می گیری عصب که هایی ازاندام را ای گره پس های نرون ها گره این.کند می سیناپس مستقیم

  : از عبارتند و اسپالنکنیک( احشایی) اعصاب مانند.کنند می فراهم

 .کند می سیناپس سمپاتیک زنجیره در که ای سینه واحشایی قلب گردنی اعصاب-6

  .کند می سیناپس ای مهره پیش درگره وکوچکترکه وکوچک بزرگ ای سینه طحالی اعصاب-1

 .کند می سیناپس ای مهره پیش گره در که کمری طحالی اعصاب-9

 .کند می سیناپس تحتانی هیپوگاستریک شبکه در که ای دنبالچه طحالی اعصاب-2

 .شوند می شناخته احشایی عمومی آوران نام به که هستند آوران حسی اعصاب دارای همگی ها این

  :پاراسمپاتیک سامانه بخش – ب
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 ساقه یکی. شود می گفته کرانیوساکرال خروجی باشدو می دومحل از ای یاخته های تنه دارای بخش این

 پیش های رونون ها این . S1, S2,S3  ای دنبالچه نخا  دیگری و7،3،62 ،9ای جمجمه م زبااعصاب

 .کنند می سیناپس ها محل دراین ای گره پس های رونوبان که هستند ای گره

 عصب یا ،CN   پتریگوپاالتین ،CN7 یا زیرماندیبول ، CN3 یا ای مژه سرعصب پاراسمپاتیک های گره

 و دارد وجود پاراسمپاتیک گره کند می دهی عصبCN10 واگ که اندامی دیواره نزدیک ،CN9 اوتیک

 .دهد می عصب S1,S2,S3 ساکرال اعصاب که درجاهایی

 در را هدف های اندام ها گیری عصب ازآنها که کند می راتدارک ای گره پس های رونون ها گره این

  .دارد پی

  ای گره پس پاراسمپاتیک طحالی احشایی اعصاب: مانند

 .دهند می عصب ار مدده و کبد و وریه وقلب هستند پراکنده شکم و سینه درمناطق که واگ اعصاب       
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 :حسی های رونون

 حسی های گره در ، محیطی عصبی دردستگاه که پیشین احشایی حسی های رونوازن حسی بازوی

 ای جمجمه اعصاب به جداگانه کدام هر نودوز،که و پتروزال های گره ، ژنیکولیت ، ای جمجمه

 قند و واکسیژن کربن اکسید دی سطوه حسی های رونون این.اند شده ساخته اند پیوسته 7،3،62

 ها این همچنین. کنند می پایش را ها روده و مدده محتوای شیمیایی وترکیب ،فشارسرخرگی رادرخون

 بطورمستقیم خون وگازکربنیک اکسیژن درواقع. دهند می انتقال هستند آگاهانه ادراک راکه وبوها ها مزه

 با کاروتید سرخرگ دردوشاخه شیمیایی های ازگیرنده کوچکی جمع.شود می حس کاروتید جسم توسط

 یا شده سیناپس دوم زنجیره به پیشین حسی های رونون.اند شده گیری عصب 3 عصب پتروزال گره

 ،که (nTS) سازد می را منزوی تنه وهسته بوده ابالنگاتا درمدوال قرمست احشایی حسی های رونون ادامه

 پست بنام شیمیایی مرکزحس ازنزدیک را هایی دریافت nTS.د.کن می منسجم را احشایی های داده همه

 وبیزاری بطورشیمیایی استفراغ برای که آشکارکرده نخاعی م زی ومایع درخون را گیردوسموم می رما

 دارند درحافظه را مسموم های خوراک تجربه حیوانات دلیل بهمین.دارد اهمیت ها ازمزه شرطی

 یها رونون فدالیت آگاه خود ونا پیوسته احشایی حسی های داده این همه.زنند نمی دست آن وهرگزبه

 .کند می تنظیم را خودکار عصبی دستگاه حرکتی

 را قبیل ازاین و کردن لمس و شنیدن و دیدن مانند حسی های داده که هستند هایی یاخته حسی های رونون

 عصبی دستگاه های سایرقسمت به را هایی ودنباله شده فدال حسی های ورودی با ها این. کنند می منتقل

 هنگامیکه تر پیچیده های دراندام. فرستد م زمی ویا نخاعی طناب به را حسی های درآخرداده. فرستد می

 سیگنال ،یک رود فراترمی شدت چیدمان سطح ازیک محیطی حسی رونون یک گیرنده تحریک

 یا حرکتی های رونون درآنجا که مرکزی عصبی دستگاه بهو کرده عبور عصبی رشته به الکتریکی

 همانند پیچیده کمتر های دراندام.کند می تحریک وسوم دوم های درردیف هردو یا دیگری حسی رونون

 به گیرنده متفاوت انوا . فرستد می گره ویا حرکتی های رونون به را ها داده حسی های رونون هيدرا

 .دنده می نشان واکنش تحریک مختلف انوا 

 :آنها کارکرد و حسی دستگاه انوا 

 وضدیت و ولرزش فشار و لمس های حس دربرگیرنده سوماتیک حسی دستگاه –سوماتیک حسی دستگاه

 در آوران های رشته سوماتیک حسی های یاخته تنه. باشند می درد و سرما و گرما و ها اندام به دادن

 مرکزی عصبی دستگاه به بدنی های داده انتقال مسئول ها رونون این. قراردارند نخا  درون های گره

 .دارند قرار پشتی های ریشه های درگره پوالر سودویونی های یاخته تنه. هستند
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 :مکانیکی های گیرنده

 تا گیرد برمی رادر آوران های رشته اغلب مکانیکی های گیرنده بنام گیرنده شده اختصاصی های یاخته

 پائین به همچنین مکانیکی های گیرنده.کند کمک سوماتیک تحریک متفاوت انوا  به رشته این تنظیم به

 تحریک درحضور بنابراین و کنند می کمک ورانآ های دررشته کار توان ایجاد برای آستانه آوردن

  .افزاید می را آنها برانگیختگی احتمال حسی

 نو  چهار طبیدی بطور.دهند می نشان واکنش مکانیکی یاکجی فشارها به و هستند حسی ها گیرنده این

  .رافینی انتهاهای و مرکل های میسنر،دیسک پاسینی،اجسام اجسام.دارند وجود باشد مو بدون که درپوستی

می   عمل ها اندام وضدیت و حالت برای که هستند مکانیکی های ازگیرنده دیگری نو  پروپریوسپتورها

 دارای پوست که هائی درمحل. کنند می فراهم بدن های قسمت وسایر ها اندام درباره را هایی وداده کنند

 مکانیکی بسیارحساس های موگیرنده های یاخته درحلزونی. دارند وجود مکانیکی های گیرنده موباشد

 تددادی اودونتال پری لیگامان در. فرستد می م ز به عصبی عالئم ازراهرا  فشاری امواج که دارد وجود

 می آورد می فشار سفت جسمی روی درهنگامیکه را فک شدن شل اجازه که دارد وجود مکانیکی گیرنده

 .است شدن شل این مسئول مزانسفالون هسته. دهد

 :کردن حس سازوکار

 در که برده خلفی ستون های هسته به ها سیناپس طریق از را ها پیام آوران های رونون یحس درترابری

 در سوم ردیف های رونون وبا فرستد می تاالموس هب را جسمانی عالئم این دوم ردیف های رونوآنجان

-حسی مجموعه به را عالئم سپس سوم هاردیف رونون این. کند می سیناپس ای قاعده-بطنی مجموعه

 .کند می ارسال جسمانی

 مجاور های قسمت نسبی وضدیت از حسی. خود از وادراک خودیابی بمدنی التینی ریشه با پروپیوسپشن

 یها درماهیچه پروپیوسپ های گیرنده از.رود بکارمی حرکت برای که کوششی قوت ومیزان دربدن

 بیرونی ازدنیای شخص آنها توسط که هستند جدا اکستروسپشن از ها این. شود می فراهم ومفاصل مخطط

 دریافت درونی های اندام های وحرکت... قبیل این واز گرسنگی و درد از که اینتروسپشن و دارد دریافت

 بدن وضدیت از کلی حس یک قالب در وستیبول ودستگاه پروپیوسپشن از را اطالعات م ز. کند می

 .رود می بکار انسجام این ویا تنهائی به پروپریوسپشن به کینستزی واژه.کند می منسجم شتاب و وحرکت

 .اند نشده شناخته بخوبی انسان دنز هنوز پروپریوسپتورها

 خلفی میانه ستون لمینیسکوس  راه از خودآگاه. دارد وجود آگاه وناخود آگاه خود پروپریوسپشن انسان نزد

  .رود می مخچه به وبطنی پشتی ای مخچه-نخاعی ازدسته آگاه ناخود. رود قشرم زمی به
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 می متمایل درهرجهتی بدن که نشستن درست رفلکس یا پروپریوسپتیو دررفلکس آگاه ناخود واکنش یک

 دیده درانسان گیرد قرارمی ها همطرازچشم افق درسطح طوریکه شده کشیده عقب هبسر وهنگامیکه شود

 .باشد ازم زمی متاثر ازتدادل بخشی که است ای مخچه راهبری این. شود می

 خوردن از بدد تحریکی وحس سوزشی درد. هستند وگرما درد ت ییرات پردازش مسئول نوسیسپتورها

 یاایسیلین منتول مانند شیمیائی ماده یک دنرخو از بدد خنکی حس کاپسائیسین ثرهمو دراثرماده تند فلفل

 .دارد وجود گیرنده این با درد از عمومی حس یک که همانطور شود می محسوس

 طناب به عالئم ارسال با زا آسیب تحریک به که حسی عصبی یاخته یا رونوازن ای دردگیرنده گیرنده

 می ادراک درد اغلب درآن که اند گفته نوسیسپشن را فراگرد این. دهد می نشان وم زواکنش نخاعی

  .شود

 می پیدا کنند حس را خارجی ویا داخلی دردناک تحریکات بتوانند که بدن جای درهمه درد های گیرنده

 ودر ها وروده ومثانه ومفاصل ها درماهیچه.  هستند خارجی دسته از ها مخاط و قرنیه و پوست. شوند

 های گره در ویا خلفی ریشه های درگره ها این های یاخته تنه. هستند داخلی نو از گوارش دستگاه طول

 ریشه های گره جائیکه در است شده داده اختصاص صورت قلوبرای سه های گره. قراردارند قلو سه

 ختم هائی درشاخه و یابد می ادامه محیطی بیصع دردستگاه ها این آکسون. باشد می بدن بقیه برای خلفی

 .دهند می تشکیل را ها داده دریافت های وحوزه

 از بزرگی بخش مسئول عصبی ستیغ. شوند می ایجاد عصبی ستیغ بنیادین های هازیاخت درد های گیرنده

 می محیطی عصبی دستگاه ایجاد مسئول بطوراختصاصیو هستند ای مهره درستون ایجادنخستین

 های گیرنده. دگرد می جداهمانطورکه بسته می شود عصبی ازلوله عصبی ستیغ بنیادین های یاخته.باشد

 تشکیل. گیرند می شکل نروژنزیس دوره پایانی ودرمراحل کنند می رشد ستیغ این پشتی ازقسمت درد

 یا.باشند غیرحساسآنها به درد های گیرنده است ممکنزودترتشکیل شوندها یاختهدرصورتی که 

 ازستیغ جداشده های نورون تمام. ایجاد شوند مکانیکی پائین آستانه ی باهای گیرنده یا پروپریوسپتورها

 حال بااین. است رشدعصبی عامل TrKA کهشد ه است  روشن جنینی نوسیسپتورهای ازجمله عصبی

 اتفاق تنو  نروژنزسیس درپی. نیست روشن کند می تدیین را درد گیرنده نو  که برداری نسخه عوامل

 ها گیرنده دستجات.  پپتیدرژیک وموم پپتیدرژیک یکی.  شود می نوسیسپتورساخته دونو  و افتد می

 ها گیرنده شان شدن اختصاصی همراه.سازد می نمایان را گیرنده و یونی های ازکانال مجزا های فهرست

 و تولد از پیش های دوره در شدن متنو  این. کنند می دهی راعصب متفاوت ومحیطی مرکزی اهداف

 نمایان به راشرو     Ret  و خاموش را TrKA غیرپپتیدرژیک درد های گیرنده. افتد می اتفاق ازتولد پس

 سلول از مشتق رشد عامل بنام دیگری رشد عامل که است جدارغشائی بین انتقال جزن Ret  .کند می

 پپتیدرژیک نون درد های گیرنده ایجاد برای که شده تتقوی   Runx1     توسط انتقال این. باشد می گلیال

 نوعی بطورکامل و داده ادامه  TrKA    از استفاده به پپتیدرژیک درد های گیرنده مقابل در. است حیاتی

 .دهند می بروز را ازعامل متفاوت
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 :آنها کارکرد و ها گیرنده انوا 

 تبدیل الکتریکی انرژی به و شود آشکارمی زیانبار تحریکات که است جایی در درد گیرنده محیطی پایانه

 می رانده عصبی دستگاه بسوی و شده کارایجاد توان رسید خود آستانه به انرژی این همینکه. شود می

 آستانه که است آن درد گیرنده ویژگی. گردد می درداز داریباخبر موجب درپی پی رویداد این سپس.شود

 وگرمایی شیمیائی تحریکات. دهد می جواب تحریکات از خاصی های جنبه به وفقط دارد باالتری

 نشان واکنش آنها به که محیطی شرایط با ها گیرنده اکثراین. هستند درد های گیرنده محرک ومکانیکی

. گویند می مودال پلی و کنند می واکنش مورد چند به ها این از برخی. شوند می بندی دسته دهند می

 درشرایط است ممکن.گویند می خواب یا خاموش هارا این. دهند نمی جواب کدام هیا به دیگر برخی

 دارای که Aµ های آکسون یکی. هستند آکسون متفاوت نو  دو دارای درد های گیرنده.کنند واکنش التهاب

 کمتری انتقال سرعت دیگری. فرستد می م ز بسوی درثانیه متر 12 سرعت با را کار توان و بوده میلین

 مرحله.شود می انجام فاز دردو درد انتقال ترتیب بدین. هستند میلین بدونو است متردرثانیه1 وحدود دارد

 درانتقال. باشد می -c– های رشته مودال پلی نتجیه در دوم فاز و  Aµ های رشته با درفازسریع اول

 طوالنی و زیاد ورودی اگر. دارد وجود شدید کمتر درد احساس کند درمرحله و شدید درد احساس سریع

 پدیده این که شده زیاد پذیری تحریک نخاعی طناب خلفی شاخ در باشد داشته وجود سی های رشته به

 پذیری حریکت اگرشرایط. شود می گفته(  wind-up) خیزی توفان ولی هاست درماهیچه تتانی مشابه

  .است زیاد درد به پذیری حساسیت احتمال شود فراهم

 :درد گذرگاه

 محیط در واقع دردحسی های رشته. کنند می سیناپس نخا  در پشتی درشاخ آوران درد گیرنده های رشته

 که گیرند می قرار الیه دردو کارکردی نظر از پشتی شاخ در ها هتیاخ این.هستند اول ردیف های رونون

 هایی روترانسمیترون واز. کند می سسیناپ متفاوت های درالیه ها رشته متفاوت انوا .شود می گفته الیه

 وبا کرده سیناپس پنا و وسه یک درالیه   Aµ  های رشته. کنند می استفاده p  ماده و گلوتامات همچون

 از بدد.شوند می مرتبط وپنا وسه یک های الیه با  Aβ های ورشته شده مرتبط دوم درالیه ها رونون

 میانی خط که دوم ردیف رونون به نوسیسپتیک اتصال ردیف اولین نخا  درون نظر مورد الیه به رسیدن

 می تاالموس به راه دو از را هایش داده ازآن پس دوم ردیف رونون. شود می برقرار است کرده قطع را

 غیر های حس برای.  جانبی قدامی دستگاه دیگری و  پشتی ستون میانی لمینیسکال دستگاه یکی. فرستد

 بطنی خلفی هسته در ها داده تاالموس به رسیدن با.دارد آمادگی درد های حس برای دومی و منظم دردی

 ادراک درد تا دارد وجود م ز به صدودی راه که همانطور. شود می فرستاده قشرم ز وبه شده پردازش

 شیمیائی مواد ویا ها هورمون درخواست تواند می م ز. کند می تنظیم را درد حس نزولی راه شود

 م ز که محلی.شود موجبرا درد حس توقف یا وکاهش درد ضد اثرات تابتواند باشد داشته را خاصی

 الکتریکی تحریک با نزولی راه وقفه اثر.  است هیپوتاالموس کند می تحریک مواد این آزادسازی برای

 درد تنظیم درگیر نواحی سایر به ناحیه این از. داد نشان توان می میانی م ز اکداکتال خاکستری ناحیه

 رتیکوالریس نوکلئوس از مشابه هایی آوران همچنین. فرستد می اتصال ماگنوس رافس نوکلئوس مانند
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 در ژالتینوزا استانشیاسب به ماگنوس رافس نوکلئوس آن از پس. دارد هایی دریافت گیگانتوسلوالریس پارا

 پری خاکستری ناحیه. کند می رامیانجیگری تاالموسی نخاعی های ورودی وحس شده متصل پشتی شاخ

 دردی ضد اثرات که. باشد می مورفین استیل ودی مورفین مانند های اوپیوئید دارای همچنین اکداکتال

 .کند می توجیه را مورفین استیل دی و مورفین

 :حساسیت درجه

. شود می تددیل ای یاخته بیرون فضای در ها میانجی از فراوانی انوا  با درد گیرنده رونون حساسیت

 دردناک ساده تحریک واز. دهد می نشان را درد گیرنده کارکردی دطافاناز شکلی محیطی شدن حساس

 درد حس ایجاد منظم های ازفدالیت کم شدت با تحریکات  آنکه نتیجه.باشند می غیردردناک تحریک تا

 گیرنده زایی حساسیت موجب که است شایدی علت یک التهاب. گویند می هایپرالژزیا را این. کند می

 نقص گاهی ولی. شود می متوقف التهاب شدن فروکش با آلژزیا هایپر طبیدی بطور.  شود می درد های

 مانند دردناک غیر کامال تحریک یک آن در که. شود نیا آلودی موجب تواند می آسیب تکرار ویا ژنتیکی

 آلودی هم باشند دیده آسیب محیطی اعصاب درجائیکه. گردد می شدید بسیار درد نورموجب با برخورد

 ایجاد جا دراین. دارد وجود نیا آلودی هم باشند رفته ازبین آوران اعصاب که درشرایطی. یدآ می پدید نیا

 ریشه های آکسون شرایط دراین. است مسئول آوران زنده عصب ازبقایای مرکزی متفاوت های فرایند

 .دهند ت ییر را طبیدی های ورودی و یافته تماس نخاعی طناب با توانند می درد های ازگیرنده زنده پشتی

 :روپاتیکون دردهای

 حس همراه است ممکن. شوند می حاصل کنند می متاثر را جسمانی-حسی دستگاه که بیماری یا آسیب با

 نیا آلودی بنام غیردردناک طبیدی ازتحریکات ناشی ازدرد یا.  باشند استزیا دیس بنام غیرطبیدی های

 مانند ای حمله شکل این. باشد(پاروگزیسمال) ای دوره یا و پیوسته است ممکن روپاتیکون درد. باشند

 و وکرختی شدن سوزن سوزن حس و سردی و سوزشی آنها عمومی کیفیت. ماند می گرفتگی برق حالت

 است ممکن روپاتیکون دردهای .شود می داده شره خارش بیشتر نوسیسپتیو درد برعکس.است خارش

 های درد به را آنها جهت بدین. باشند م زونخا  مرکزی ویا محیطی عصبی دستگاه ازاختالالت

 .ندکن می تقسیم ومخلوط ومرکزی محیطی روپاتیون

 : علت

 بیماری از بجزن. شود می دیده م زی های سکته وبرخی نخاعی نابط درآسیب مرکزی نوروپاتیک درد

 زوستر هرپس عفونت یمحیط های روپانیون شایع علل متابولیک سایرشرایط و( دیابتیک روپاتیون) قند

 ، ها بدخیمی دوردستانه ،سموم،تظاهرات غذائی های ،کمبود وی آی اچ به مربوط های روپاتیو،ن

 نتیجه یک بدنوان روپاتیکون درد. باشند می عصب به فیزیکی صدمات ، ایمنی به مربوط اختالالت

 آسیب درمانی، ازشیمی ناشی روپاتیون فشارتومرو مانند.باشد می درکانسرها محیطی براعصاب مستقیم

  جراحی ویا ، پرتودرمانی



 

56 
 

   سازوکارها

 :محیطی

 بطورغیرمدمول ها رونون.بیفتد اتفاق است ممکن آوران بازسازی محیطی عصب ضایده بددازیک

 مواد به حساسیت افزایش ، غیرطبیدی پذیری تحریک ، پاتولوژیک خودبخودی وفدالیت شده حساس

 .گویند محیطی پذیری حساست را پدیده این. کنند می پیدا ومکانیکی گرمائی وتحریکات شیمیائی

 :مرکزی

 می را درد آوران بزرگ مسیر که دهند می را تاالموسی-نخاعی راه تشکیل نخا  پشتی شاخ های رونون

 می افزایش فدالیتشان تاالموسی-نخاعی راه های رونون محیطی خودبخودی تر بیش فدالیت آمد پی.سازند

 ضرر بی تحریکات ازجمله آورانی تحریکات برای بیشتری های پاسخو ترشده گسترده دریافت میدان.یابد

 در مهمی سازوکار مرکزی شدن حساس.گویند مرکزی شدن حساس را پدیده این. دهد می جواب وطبیدی

 اعصاب آسیب از بدد مرکزی درسطح است ممکن سایرسازوکارها. باشد پایدارمی روپاتیکون های درد

 شاخ های رونودرن ت ییرکارکردی ازجمله آورانی عالئم رفتن ازدست.باشند داشته جایگاهی محیطی

 را درد های رونوون کاهد می را رونیون بین فدالیت دراز های رشته ورودی در کاهش. باشند می پشتی

 وقفه کاهش ویا دردی ضد های دستگاه فدالیت کاهش. اتفاق می افتد آوران غلبه یدنی.  کند می متوقف

 شرو  تاالموسی-نخاعی راه( آوران نبودن) رونیون ورودی رفتن ازدست با.باشد دیگری عامل تواند می

 .گویند شده طراحی آورانی بی حساسیت وپدیده داشته خودبخودی

 سلولی

 کانال  ت ییربافته بندی پیکره. دارد بستگی وملکولی سلولی درسطوه ت ییرات به شده گفته که پدیده این

 درپاسخ ها ژن وتوانائی ت ییردرشایستگی همانند هایشان وگیرنده روترانسمیترهاودرن ت ییرات یونی های

 .اثرگذارهستند نرونی ورودی به

 :ها جویی چاره

 درمان. یابد می کاهشتاقسمتی  دردشان افراد% 12-22 فقط و بوده مشکل هابسیار روپاتیون درمان

-سروتونین بازیافت های دهنده وقفه و سیکلیک تری دمانن ها افسردگی ضد برخی شامل مناسب های

 .باشد می موضدی یدوکائینل ،و وگاباپنتین گابالین پره مانند ها تشنج ضد ، نفرین نوراپی

 .شوند نمی توصیه ماندر اول خط بدنوان اما هستند سودمندی عوامل مخدری های درد ضد

 :ها ضدتشنج

 در کاربامازپین واکس بامازپینرکا. هستند دیابتی های نوروپاتی برای اول خط وگاباپنتین پرگابالین

 .نباشد موثر روپاتیون درمان در رسد می بنظر لموتریژین. هستند بسیارمفید قلو سه عصب نوراژزیای
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 : ها افسردگی ضد

 ،ومیلناسیپران ونالفاکسین ، دولوکستین مانند نفرین نوراپی-سروتونین بازیافت دوتائی های دهنده وقفه

 ماندر اول خط بدنوان را پرامین ودسی تریلین نورتریپ مانند ای حلقه سه های افسدگی ضد همانند

 روپاتیون دردرمان بوپروپیون. هستند ضدیف ازآنها درحمایت شواهد کیفیت حال این با.کنند می مدرفی

 .است شده دیده موثر ها

 اثر. است مفید محلی دردناک های درنوروپاتی آن پوستی داخل تزریق:بوتوکس یا  a نو  بوتولینوم سم

 می باقی اثرآن تزریق ابتدای از هفته 62 بمدت. نیست ها ماهیجه تون ت ییرات به مربوط آن دردی ضد

  .است نشده اثبات دردناک درسایرموارد آن سودمندی. ماند

 :ها بینوئید کانا

 روپاتیون های درد برای بنظر ای شاهدانه مشابه های آنتاگونیست از شماری و( کانابیس) ها شاهدانه

 و مالیم اثرات نای. است عروقی-قلبی واثرات م ز تضدیف درآنها غالب ناخواسته اثرات.موثرباشند

 برای.است شده آنها مصرف محدودیت موجب آنها روانی جانبی اثرات اما. شوند می تحمل بخوبی

 .است نیاز درازمدت های بررسی به آنها ناخواسته روانی واثرات وزن افزایش احتمال ارزیابی

 :غذائی های مکمل

 کاهش را نوروپاتیک دردهای مختلف های نشانه( رال پرنته) اسید لیپوئیک آلفا تجویز  که است شده دیده

 دیس مانند دیابتی های روپاتیون مثبت های نشانه شود می اظهار آن خوراکی که درصورتی. دهد می

 می کاهش را پارستزیا مانند نوروپاتیک های نقص همچون را سوزشی و خنجری درد عالئم با استزیا

 چربی در محلول تیامین از شکلی بنفوتیامین. دارد کمتراثر بتیادی غیر های دردرد اسید لیپوئیک آلفا. دهد

 .دارد اثر ازدیابت وعوارضی دیابتی های نوروپاتی درمان در که است

 :رونیون کننده تنظیم

 و الکتریکی وغیرکاشتنی کاشتنی فنون دربرگیرنده که است آوری فن وزیست پزشکی ازعلوم ای حوزه

  .هستند وپرعارضه گران کاشتنی های اسباب. باشد می درمان بمنظور شیمیائی

 ویاماده بطنی پیرامون م زدرمحل عمق تحریک با دردرازمدت نتایج بهترین:م ز عمقی تحریک

% 17 به شود تحریک هم داخلی ویاکپسول تاالموس اگر.باشد می نتیجه% 73با اکداکتال پری خاکستری

 .شود می افزوده عوارض میزان زمان گذشت با.رسد می هم

 

 



 

58 
 

 :حرکتی قشر تحریک

 درمان برای( دورا) مننژکلفت پرده وبیرون جمجمه الکترودداخل گذاشتن با حرکتی نخستین قشر تحریک

 با همراه که نخا  تحریک با یسهدرمقا. موتوراست کردن زیرتحریک تحریک سظح. رود می بکار درد

 .است درد تخفیف ومحسوس اثر تنها.باشد می درمان درسطح( پارستزیا) واضح سوزش حس

 :نخاعی کاشتنی های وپمپ نخاعی های محرک

 9/6 آن کلی عارضه. گیرد قرارمی نخا  درکنارخارجی که هستند الکترودهایی نخاعی های محرک

 درد اگر. است شده زمینه این در هایی پیشرفت اخیرا. آنهاست جمله از لیدها شکستگی و جابجایی. است

  .کنند می خارج را آن نیابد تخفیف

 همراه ویا بتنهایی مخدرها. کند می نخاعی واردمایع بطورمستقیم داروهارا تکال داخل های پمپ

 از. شوند می انفیوز زیکونوتاید واخیرا کلونیدین ویا موضدی های سحی بی مانند کمکی داروهای

 گرانولومای تشکیل و هورمنی اختالالت و ادرای واحتباس مننژیت مانند جدی های عفونت آن عوارض

 این زمان گذشت با.یابد می تخفیف درد ماه1 درمدت% 52 تا بیماران از% 51-91 در.هستند تگی داخل

 .شود می کاسته میزان

  NMDA آنتاگونیسم

 به تحمل ایجاد و روپاتیکون دردهای در بزرگی نقش رسد می بنظر آسپارتات -دی-متیل -ان  گیرنده

 در تجارب. باشد می آ دی ام ان آنتاگونیست یک مقدارزیاد با دکسترومتورفان.  باشد داشته مخدرها

 توانند می دکسترومتورفان و کتامین مانند آ دی ام ان های آنتاگونیست که دهند مینشان  انسان و حیوانات

 ازاین تددادکمی متاسفانه. کنند اصاله را مخدرها به وتحمل دهند کاهش را روپاتیکون دردهای

 وفدالیت دکسترومتورفان مانند  عمرکوتاه نیمه با آنها ومصرف دارند استفاده دربالینی ها آنتاگونیست

  .دارد محدودیت کتامین مانند ناخواسته جانبی اثرات و ممانتین مانند ضدیف

 مخدرها

 برای.اند قرارگرفته مصرف مورد مزمن دردهای دردرمان فزاینده بطور ها نارکوتیک یا اوپیوئیدها

 اعتیاد خطر دراثر. شوند می قلمداد موثر داروهای ازدسته ولی باشند نمی اول خط روپاتیکون دردهای

 متادون بخصوص مخدر چندین. شوند مصرف پزشکی نظارت وتحت خاص موارد در باید استفاده وسون

 ولی. هستند اوپیوئید-مو  آگونیستی خواست بدالوه  آ دی ام ان آگونیستی ضد خاصیت دارای وکتوبمیدون

 -مو قوی آگونیست یک آن  I-isomer  فقط و است راسمیک مخلوط زیرا ندارد را خاصیت این متادون

 های مدل در. دارد آنتاگونیست واثرات نیست خاصیت این دارای آن دی نو  ایزومر. باشد می اوپیوئید

  .است مزمن درد ضد متادون دی تجربی

 .پوستی های پا وبرخی ماتوالت وگالیوم کائینلیدو مانند (توپیک) محلی عوامل



 

59 
 

 : پرآلژزییها

 اعصاب ویا درد های گیرنده به شده وارد های ازآسیب است ممکن.است درد هب حساسیت افزایش

 عفونت به پاسخ.باشد بیماری رفتار از بخشی است ممکن درد به حساسیت موقتی افزایش. باشد محیطی

 .است جمله ازآن

 بدن تمام - 2 منتشر  -9 پراکنده – 1  محلی –6 :انوا 

. کند بروزمی آلرژی یا و التهاب به درپاسخ شودکه می القان پالکتی کننده فدال عامل با پرآلزییها: علل

 ها سیتوکین دردمانند مولد شیمیائی مواد آزادشدن و محیطی عصبی دستگاه و ایمنی های یاخته لتمای

 بمدت که کسانی .باشد می پوس پالتی کرم هاپرآلزی رمدمولغی علت یک. شود می باعث ها وکموکین

 مزمن دردهای آنهابرای از زیاد بامقادیر درمان برای که کسانی و کنند می مخدرمصرف مواد طوالنی

 تحمل تشخیص فیزیکی های یافته با تناسب بی ادردب لژزیآپرهای های تجربه ستا ممکن شود می استفاده

 می تقابل مخدر داروی مقدار افزایش با اغلب مخدرها به مربوط پرآلژزییدرها. باشد مخدرمشکل به

 بمدت درد های گیرنده زیاد تحریک. شود می بیماربیشتر دردمشکالت به حساسیت افزایش کندوبا

 گیرنده تحریک آنها از یکی.شود می طرق چندین با درد های گذرگاه پایداری ت ییر موجب طوالنی

 اسلوبی با درد های رشته تحریک.شد درد به حساسیت ایجاد مانع است ممکن آن بلوک با.است نوسیسپتین

 پری خاکستری ناحیه درد های گذرگاه با درد های رشته که درموقدی،  درنخا  تشدید با التهاب با موافق

 شدن آزاد. است هایپرآلژزی ایجاد های راه از دیگر یکی درنخا  تقویت. شوند می سیناپس اکداکتال

 لیپوپولی ازتحریک شده فدال های لوکوسیت با6-اینترلوکین آورمانند التهاب های سیتوکین

 بخشی درد به حساسیت افزایش وهمچنین آیند می ها ازعفونت که هاوسایرعالئمی ساکاریدها،اندوتوکسین

 .باشد می ها ناخوشی به مسئوالنه پاسخ که ازرفتاربیماریهاست

 درمان

 های درد و آللودینی مانند عصبی تحریک یا آسیب درپی که درد سایرانوا  دردمشابه به حساسیت

 دهنده وقفه مانند مختلفی داروهای.بدهد جواب استاندارد های درمان به است باشدوممکن می نوروپاتیک

 غیراستروئیدی التهابی ضد داروهای ، ای حلقه سه های افسدگی ضد ویا سروتونین بازیافت انتخابی

 کتامین مانند آسپارتات-دی-متیل-ان گیرنده های آنتاگونیست ، گابالین گاباپنتین،پره ، گلکوکورتیکوئیدها

 و باال دوزهای بامصرف هایپرآلژزی که درمواقدی. روند می بکار رامادولت مانند متفرقه مخدرهای ویا

 اصاله را درد درمان است مخدرممکن مقدارداروهای دادن کاهش است شده ایجاد مخدرها طوالنی بمدت

 را درد به حساسیت درمان درعمل است ممکن درد همراه عصبی سایراختالالت همچون حال این با. کند

می  وخطا آزمون مستلزم خاص بیمار یک درمان برای موثر داروی یافتن دراینجا.کند مواجه چالش با

 .باشد

 (نوروپالستیسی) عصبی ترمیم
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 دردهای دمانن عالجی ال های درد بتوان نهاآدر که شگردهایی به یافتن دست برای فراوانی های پژوهش

 .در دست بررسی استکرد درمان را...و خیالی

 :حرکتی های رونون

 تنه درجاییکه گرفته منشان م ز ازساقه ویا قشرم ز حرکتی ازناحیه که است عصبی یاخته حرکتی رونون

 مستقیم وغیر مستقیم و شده کشیده نخا  از خارجدر آکسون بنام آنها عصبی های ورشته درنخا  ای یاخته

 می گفته هم کننده اجران های رونوون هستند وابران اعصاب ها رونون. کنند می راهبری را ها ماهیچه

 ،بتا آلفا از عبارتند حرکتی های رونون انوا . برند می مجری های ماهیچه به ازنخا  را وعالئم شوند

 ای ماهیچه رشته یک و کند دهی عصب را ای ماهیچه رشته چندین تواند می حرکتی رونون یک. وگاما

 اگر نتیجه در( .فاسیکولیشین.)شود می منقبض ماهیچه یک که زمانی در  داده کارانجام چندین تواند می

 قوی انقباض و شده سوار دیگر هم روی بر انقباضات این فرابرسد انقباض شدن ازتکمیل کارقبل توان

حاصل می  زیاد فرکانس وبا درپی پی( تتانیک) طوالنی انقباض ویا مدمولی ازانقباض( سومیشن)تر

 .گردد

 :شناسی کارکرد و شناسی کالبد

 : شوند می تقسیم بزرگ دسته سه به آنها حرکتی های رونون اهداف به رویکرد با

 به آنها گیرندوآکسون می منشان مرکزی اعصاب ازدستگاه که سوماتیک حرکتی های رونون -الف

 می متصل ای دنده وبین وشکمی تحتانی و فوقانی های اندام های ماهیچه مانند اسکلتی های هماهیچ

 .هستند درگیر شوندودرحرکت

 ومستقیما شود می گفته هم برانکیال حرکتی های رونون که -خاص احشائی حرکتی های رونون -ب

 .آورد درمی بحرکت را خشکی داران مهره صورت و وگردن دهد می عصب را برانکیال های هماهیچ

 صاف های وماهیجه قلب های ماهیجه بطورغیرمستقیم که-عمومی احشائی حرکتی های رونون -ج

 خودکار عصبی دستگاه های درگره واقع های رونون با اینها.دهد می عصب را ها وسرخرگ احشان

 احشائی های هماهیچ مستقیم بطور خودشان که محیطی اعصاب دردستگاه واقع پاراسمپاتیک و سمپاتیک

 .کنند می دهی عصب را تراوشی های یاخته وبرخی

 . دنکن می آزاد ترانسمیتر بدنوان کولین استیل یدنی.هستند یکنرژ کلی داران مهره های رونون تمام

 های گره های رونون اغلب صورتیکه در. هستند نرژیک کلی هم پاراسمپاتیکی های گره های رونون

 .باشد می رآدرنالینون آنها تراسمیتر یدنی. باشند می نورآدرنرژیک سمپاتیکی
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 :کارکردها

 پیوستگاه که است سیناپسی اختصاصی فضای دریک ای هماهیچ رشته بایک حرکتی رونون یکمواجهه 

 فضای روترانسمیتردراینون مقداری حرکتی رونون مکفی تحریک با. شود می گفته هم( جانکشنال)

 تحریک آغاز وباعث نشیند می مقابل ای هماهیچ های یاخته های گیرنده به که شود می آزاد باریک

 .شود می آن وانقباض

 :سوماتیک حرکتی های رونون

 را دستورات زیرا شود می گفته هم مجری های رونون اصطالحا. هستند گاما و بتا و آلفا ها نورون این

 می عصب را ادغامی خارج ای هماهیچ های رشته آلفا های رونون .آورند می محیط به باال ازمراکز

 نخا  بطنی درشاخ یاخته تنه. قراردارند ها هماهیچ درونوهستند هدنکن تبدیل های رشته نوعی که.دهد

 .شود می گفته بطنی شاخ های سلول وگاهی قراردارد

 نیروی.کند می شراکت هم ای هماهیچ تون درایجاد الفا های رونون ارادی های هماهیچ برانقباض عالوه

 ای هماهیچ هنگامیکه.کند می مقابله وباکشیدگی شده ایجاد کننده منقبض غیره هماهیچ با که مستمری

 اعصاب به را آن وعالئم کرده دریافت را کشش درجه ای هماهیچ دوک درون های رونون شود کشیده

 های رشته انقباض وباعث کند می فدال نخا  در را لفاآ های رونون مرکزی اعصاب.فرستد می مرکزی

 .گویند می کشیدگی بازتاب را چرخه این.گردد می بیشتر کشیدگی ومانع شده ادغامی خارج ای هماهیچ

 خارج های رشته همراه ای هماهیچ های دوک ادغامی داخل ای هماهیچ های رشته بتا های رونون

 .دهد می عصب را ادغامی

 ها دوک حساسیت ها این. دهند می عصب را ای هماهیچ دوک ای هماهیچ های رشته گاما های رونون

 ادغامی داخل های ماهیچه های رشته گاما های رونون شدن فدال با. کنند می تنظیم کشیدگی به نسبت را

 وبازتاب دوک حسی های رونون سازی فدال برای کوچک کشش یک فقط بطوریکه شوند می منقبض

 .است الزم کششی

 ( یونیت موتور) محرکه یگان

 رشته وهمه حرکتی رونون. کند سیناپس ای ماهیچه رشته چند ویا یک با تواند می حرکتی رونون یگان

 .گویند می حرکتی واحد یا یگان را آن به متصل ای ماهیچه های

 :کنند می تقسیم های زیر دسته به را حرکتی یگان

 سختی به ولی کنند می مصرف اندکی شوندونیروی می منقبض بسیارآهسته.کند حرکتی های یگان - 6

 نیروی.روند می بکار ایستادن موردنظرباشدمانند ماهیچه انقباض پایداری که شوندودرمواردی می خسته

 قرمز های رشته هارا این. دارند نیاز اکسیژن به بنابراین و آورند می بدست سوختنی های راه از را خود

 .گویند می هم
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 :شونده خسته زود حرکتی های یگان - 1

 می مصرف زیادی ونیروی کنند می تحریک راها  ماهیچه ی ازتر بزرگ های گروه ها رونون این

 از را خود نیروی. شوند می استفاده دویدن و پریدن مانند کارهایی برای.شوند می خسته سریع کنندوخیلی

 .گویند می هم سفید های رشته را ها این. ندارند نیاز اکسیژن وبه آورند می بدست گلیکولیز

 :خستگی-مقاومت حرکتی های یگان - 9

 نمی نشان واکنش بزرگ های ماهیچه گروه دازهان کنندوبه می راتحریک متوسط های ماهیچه ها این

 .آید می وگلوکولیزبدست ازسوخت آنها نیروی. دارند بیشتری مقاومت کند حرکتی گروه به نسبت. دهند

 نامیده خودکار های وگره اند قرارگرفته محیطی عصبی خودکارنیزدردستگاه دستگاه حرکتی یاه رونون

 :باشند می دسته سه دارای مجری های اندام براساس. شوند می

 :ای وروده ،پاراسمپاتیک سمپاتیک 

 .آئورتی جلوو فقراتی جلو اندزنجیره.قرارگرفته نخاعی نابط به نزدیک دردوزنجیره سمپاتیکی های گره

 و بزاقی غدد نزدیک زیرفکی گره. هستند هدف های اندام به یکدبسیارنز برعکس پاراسمپاتیکی گره 

 .درسایراندام های هدفهمین منوال به  و قلب نزدیک قلبی های گره

 رونون مانند.دارد رونون نخا  اندازه به جمدا و دارند قرار گوارش لوله دیواره درون ای روده های گره

 ودرشرایط است خودکار واقدا قسمت این.راهی بین های رونون و حرکتی های رونومحلی،ن حسی های

 فدالیت .گویند می دوم م ز را ای روده خودکار دستگاه دلیل بهمین.کند کار بخوبی تواند می جداشدگی

 حرکتی های رونوران آن وسنتی باشتباه که ای گره پیش های رونون با خودکار های گره های رونون

 ای گره پیش های رونون. شوند می تنظیم ودارند قرار مرکزی عصبی دردستگاه اند گفته احشائی

 پاراسمپاتیک ای گره پیش های رونون. هستند نخاعی درطناب کمری و-درسطح سینه ای سمپاتیک

 و  آمبیگیوس نوکلئوس و62 عصب پشتی حرکتی وهسته احشان حرکتی های هسته که  ابالنگاتا درمدوال

 اعصاب های ورودی با ای روده های رونون. قراردارند خاجی ودرنخا  سازند می را بزاقی های هسته

 .شوند می تنظیم 62 عصب ابالنگاتا درمدوال ها پاراسمپاتیکی مانند ای گره پیش های رونووازن مرکزی

 :کارکرد

 این اما.کنند می عمل یکدیگر برعکس مشخصی بطور پاراسمپاتیک و سمپاتیک بخشگفته شده است که 

 بگیریم نظر در است ممکن مثال بطور. دیگر یک کننده خنثی تا درنظرآوریم همدیگر مکمل بهتراست را

 که مواقدی در سمپاتیک. باشد گرفتن وترمز کردن کند وسیله پاراسمپاتیک و تندکردن وسیله سمپاتیک که

. شود می مالحظه گریز جن  دستگاه بدنوان سمپاتیک دستگاه.کند می عمل است الزم سریع های واکنش

 های نمونه برخی بهرحال شود می دیده وتولید ت ذیه یا ت ذیه و استراحت گاه بدنوان پاراسمپاتیک دستگاه

 فدالیت سمپاتیک و پاراسمپاتیک را در شرایط جن  وگریز و یا استراحت نمی توان شره داد.
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 های ودوره وپاراسمپاتیک سمپاتیک تاثیرات با قلب ضربان وتنظیم فشارخون افت بدون مانندبرخاستن

 تا کنند می تنظیم سازی خنثی روش با مدموال را حیاتی کارکردهای پیوسته دستگاه دو این بدبارتی. تنفس

 .اند زیرآمده در دستگاه دو این های فدالیت از برخی.باشد داشته ادامه پایداری

 

 

 :سمپاتیک عصبی دسستگاه

 

 

 جدول باال نمونه هایی از اثرات سمپاتیک دراندام های مختلف بجزن درموارد استثنائی را نشان می دهد.

 تحریک آن اصلی کارکرد.است دلی هم باشدوبمدنی خودکارمی عصبی دستگاه مهم های بخش از یکی

 دستگاه مکمل دستگاه این.کند می فدالیت پایداری حفظ برای پایه درسطح. وگریزاست جن  های واکنش

 .است پاراسمپاتیک

 :ساختار

 پس رونون و ای گره پیش رونون. درگیراست سمپاتیک دردستگاه هرعالئمی درانتقال ورونن دونو 

 (T1-L2) درسطحبخصوص  نخا  کمری-ای سینه ازناحیه ای گره کوتاهترپیش های رونون.ای گره

 می راه شده سیناپس ای  گره پس رونون با که ای کنارمهره های ازگره یکیبه  واغلب گیرند می منشان

 درون های درسیناپس. شوند می گسترده بدن جای همه به ای گره بلندترپس های رونون ازاینجا. یابند

 نیکوتینی های گیرنده که روترانسمیتریون.کند می آزاد کولین استیل ای گره پیش های رونون ها گره

 گره پس های رونون تحریک این به درپاسخ.کند می فدال را ای گره پس های رونون روی کولین استیل

 اثر اندام

 گشادی مردمک چشم

 افزایش ضربان وقدرت انقباض قلب

 گشادی برونش هااز راه آدرنالین درگردش خون ریه ها

 انقباض رگ های مجرای گوارش رگ ها

 تراوش غدد عرق

مجرای 
 گوارش

 کاهش حرکات 

 افزایش تراوش رنین کلیه ها

 تخلیه خون پنیس

 دفع پیش از اجکولیشن مجرای منی
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 هدف محیطی های دربافت را آدرنرژیک های گیرنده که کنند می تراوش نفرین نوراپی دواستثنان با ای

 .گردد می سمپاتیک دستگاه ارتباط بادر اثراتی موجب هدف بافت های گیرنده فدالیت.کنند می فدال

 پس. هستند آدرنالین مدوالی کرومافین های ویاخته غددعرق ای گره پس های رونون دومورداستثنائی

 مشابه کرومافین های ویاخته کولین استیل موسکارینی های گیرنده تحریک برای عرق غدد ای گره

 .کنند می تراوش درخون نورآدرنالین و وآدرنالین هستند ای گره پس های رونون

 :دهی سازمان

 بین درستون نخاعی طناب میانه بسویوگیرند می چشمه سر فقرات ستون داخل از سمپاتیک اعصاب

 می ادامه کمری مهره سومین ویا دومین وتا ای سینه مهره اولین شرو  با پشتی شاخ یا جانبی میانی

. است کمری ای سینه آنها خروجی شده گفته دشو می شرو  وکمری ای سینه ازنواحی یاخته چونکه.یابد

 وارد آمده( دوم) نخاعی گره نزدیک ها این.کنند می ترک را نخاعی طناب قدامی درریشه آنها آکسون

 های رابط به بالفاصله سوماتیک دهی عصب بشکل نه حال این با.شوند می نخاعی اعصاب قدامی شاخه

 نزدیک که ای مهره جلو یاوهستند ها مهره ستون به نزدیک که ای مهره کنار های گره به که سفید شاخه

  .شوند می تقسیم فقرات ستون طول دارنددر قرار آئورت شدن دوشاخه

 کاربرخی نای تکمیل برای.بروند وغدد هدف های اندام به دربدن طوالنی درفواصل باید ها آکسون این

 آکسون انتهای شرایط دراین. کنندمی  تقویت سیناپسی انتقال ازراه دیگر سلولی به را پیامشان ها آکسون

 سیناپسی یاپیش اول سلول.شوند می مرتبط دوم سلول های دندریت به سیناپس یک درعرض ها

 کند می فدال را سیناپسی پس دوم سلول دراینجا و فرستد می سیناپسی شکاف درعرض روترانسمیتریون

 .رسد می نهائی مقصد به عاقبت پیام این

 آکسونی ازآنکه قبل.شوند می ختم ای جلومهره یا ای کنارمهره های گره به سیناپسی پیش اعصاب آکسون

 گره وارد نخاعی عصب که منشائی حسطدر آکسون موارد درهمه. دارد وجود چهارراه برسد انتها به

 گره در آیدو می پایین یا رود می باالتر و کند می سیناپس گره دراین یا ازاین بدد.شود می ای کنارمهره

 پس سلول با ودراینجا ای جلومهره گره به آمده پایین است ممکن یا.کند می ترسیناپس پایین ای مهره کنار

 راه ادامه انتهایی..و وغدد اندامها دهی عصب برای سیناپسی پس سلولسپس  .کند می سیناپس سیناپسی

 تا باید که ها سیناپسی پس به نسبت یجلوی و درکناری نخا  به ها گره نزدیکی به توجه با.دهد می

 دهی عصب.نورون های پیش سیناپسی عموما کوتاه ترند بپیمایند بدن رادر درازی راه مقصد به رسیدن

 مهره کنار های گره از سیناپسی پیش های رونون جا این در. است استثنان دارای آدرنال غده سمپاتیکی

 این.کند می سیناپس کلیه فوق بافت با مستقیم بطور سپس و ای مهره جلو های گره ازمیان کرده عبور ای

 ای گره پیش های سلول با شدن فدال وبا دارد رونون شبه که است هایی یاخته دارای بافت

 .کنند می تراوش خون داخل به را درنالینآ خود روترانسمیترون
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 .دهند می پوشش هارا اندام خودکارچگونه اعصاب که دهد می نشان باال جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشان نخاعی اعصاب  اندام

پاراسمپاتیک:تنه قدامی و خلفی  مدده
 واگ

T6-9  وگاهیT10 

 پاراسمپاتیک: واگ دوازدهه
 سمپاتیک: اعصاب بزرگ طحالی

T5-9  وگاهی T10 

 پاراسمپاتیک:واگ سر پانکرآس
 طحالی-سمپاتیک:سینه ای

T8-9 

پاراسمپاتیک:اعصاب تنه های  ژژونوم و دودنوم
 خلفی واگ

 سمپاتیک:اعصاب بزرگ طحالی

T5-9 

 پاراسمپاتیک:واگ وطحالی لگن روده بزرگ
 سمپاتیک:بزرگ طحالی

T10-11  ابتدای کلون وL1-L3 

 انتهای کلون

 T6-8 سمپاتیک:بزرگ طحالی طحال

 T10 از شبکه مزانتر فوقانی آپاندیس

پاراسمپاتیک: واگ وفرنیک  کیسه صفرا وکبد
 راست

 شبکه سلیاکسمپاتیک: 

T7-9 

 پاراسمپاتیک: واگ کلیه ها ومثانه
 کبدی-سمپاتیک:سینه ای وطحالی

T11-12 
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 :اطالعات انتقال

 های قسمت در توانند می برگشتی های پیام. هستند وآمد دررفت اعصاب راه از دوطرفه جریان با ها پیام

 را قلب ضربان تواند می سمپاتیک عصبی دستگاه نمونه برای.بزنند کلید را ت ییراتی همزمان بدن مختلف

 تدریق باعث. کند راست را موها.کند راگشاد ها مردمک.کند زیاد رادرمری پریستالتیسم. کند تند

 .ببرد باالتر را خون فشار.شود

 وبا شود می میانجی نیکوتینیک های باگیرنده سیناپسی پس به سیناپسی پیش رونون سیناپس اولین

 های گیرنده با سیناپسی پس رونون هدف های سیناپس.گردد می فدال کولین وروترانسمیتراستیلون

 اعصاب اینها.هستند استثنان عرق غدد.شوند می فدال آدرنالین ویا نورآدرنالین وبا شده میانجی آدرنرژیک

 اعصاب های ازویژگی بطورطبیدی دارندکه موسکارینی های گیرنده ولی کنند می دریافت سمپاتیک

 با که است عمقی های ماهیچه خونی عروق به مربوط دارد وجود که دیگری استثنان. است پاراسمپاتیک

 که بوده6آلفا به بیشترنسبت1بتا های گیرنده وجود بدلت این.شوند می تن  و گشاد سمپاتیک تون افزایش

 .دیگربیشتراست درعروق

 :کارکرد

 رشته.باشد می زنده درموجودات ها پایداری ت ییرسازوکارهای تنظیم مسئول سمپاتیک عصبی دستگاه

 و ها مردمک ت ییر دهد می انجام که کاری اقل حد دهد می عصب ها دراندام را ها بافت که عصبی های

 تنش واکنش گری میانجی آن شده شناخته کامال نو .است ادراری وخروجی وکارکرد گوارش لوله تحرک

 هم بدن سمپاتوآدرال را واکنش این.شود می گفته وگریز جن  واکنش مدموال که است وعصبی هورمنی

 سمپاتیک های رشته وسایر رسند مدوالمی به که ای گره پیش سمپاتیکی های رشته همانطورکه.گویند می

 بنابر.شود می آزاد ازآنها نورآدرنالین کمتری ومقدار آدرنالین ومقدارزیادی کنند می تراوش کولین استیل

 وبطور سمپاتیکی های باسیگنال تاثیرداردوبطورمستقیم عروقی قلبی بردستگاه بااولویت واکنش این

 .شوند می شوندمیانجی می تراوش آدرنال ازمدوالی هاکه کوالمین کاته با غیرمستقیم

 گیرنده شدن فدال. شود می وگوارش ها کلیه و پوست ازجمله عروق انقباض باعث سمپاتیک تحریک

 آدرنال ازغدد آدرنالین شدن آزاد با که 1-بتا های گیرنده ولی دارد وجود بدن عروق درتمام ها های

 می متدادل ویا متوقف سمپاتوآدرنال واکنش درهنگام هاودرم ز ریه و قلب و ها درماهیچه است همراه

 انتقال افتدو نمی بخطر فوری حیاتشان که است هایی اندام از خون سازوکاربرگشت این خالص اثر.شوند

 .دارند متراکم فیزیکی فدالیت که است هایی اندام به آن

 :ها دریافت

 صبیع دستگاه به بدن داخلی های راازاندام حسی های پیام که خودکار عصبی دستگاه آوران های رشته

 توسط حسی های داده اما.شوند نمی تقسیم کپاراسمپاتی و سمپاتیک جداگانه رشته دو آورندبه می مرکزی

 است آگاهی ناخود رفلکسی های حس هااغلب رشته این.شوند می منتقل احشائی عمومی آوران های رشته
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 های قوس مادامیکه.دشو می فرستاده مرکزی عصبی دستگاه به شده دریافت وغدد توخالی های ازاندام که

 مرکزی عصبی دستگاه به را درد حس موارد دربرخی نیستند شکاراآ بطورطبیدی ناخودآگاه رفلکسی

 تحریک بدن شوند کشیده ناگهانها  روده ویا شود باد صفاقی اگرحفره.فرستند می راجده های درد بدنوان

 این.ندارد مشخصی جای مدموال درد این.کند تفسیرمی سوماتیک منشان با درد بدنوان را آوران دردناک

 .گردد می منتقل است احشائی آوران سیناپس که نخاعی سطح درهمان که تومیادرم به مدموال درد

 :پاراسمپاتیک با ارتباط

 های اندام اغلب راهبری در وسمپانیک پاراسمپاتیک دستگاه خودکار عصبی دستگاه سایراجزان با همراه

 عموما که است پاراسمپاتیک مشارکت وگریزبا جن  همانند استرس به واکنش. کنند می کمک بدن داخلی

 .انگیزاند برمی را واستراحت آرامش درحالت بدن نگهداری

 :بالینی اهمیت

 وسیخ فشارخون وافزایش عروق اسپاسم با که است سمپاتیک ازدستگاه شده تحریک حالتی سمپاتیکوتونی

 .شود می مشخص موها شدن

 .دهد می ارتقان را گوارش وقفه و نیرو تولید و بیداری گریزمانند و جن  واکنش

 .کند می مدکوس پوست و گوارش راه از عروقی انقباض ازراه را خون جریان - 6

 .دهد می افزایش را ها ریه و% 6122 تا ها ماهیچه خون جریان - 1

 .دهد افزایش را اکسیژنی تبادل تا کند می گشاد را ریه های برونشیول - 9

 .یابد می افزایش ماهیچه خون وجریان فزایدا می را قلب های یاخته انقباضی وقدرت ضربان - 2

 در واشیان شده چشم وارد نوربیشتریمی کند تا مقدار شل را لنز ای مژه وماهیچه راباز ها مردمک - 5

 .شوند  دیده بخوبی هم دوردست

 .شود می بیشتر رسانی وخون کرونربازترشده عروق - 1

 .شوند ترمی تن  ومثانه گوارشی اسفنکترهای تمام - 7

 .شوند می متوقف ای روده های انقباض - 1

 .شود می تحریک ارگاسم - 3
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 :پاراسمپاتیک اعصاب دستگاه

 ها اندام تنظیم مسئول دستگاه این.استخودکار عصبی دستگاه ازدوشاخه یکی پارسمپاتیک عصبی دستگاه

 -استراحت های فدالیت تحریک مسئول دستگاه این.شود می انجام آگاه ناخود بطور که هستند داخلی وغدد

 بزاق وتراوش جنسی تحریک ازجمله بددازخوردن بویژهبوده و دربدن استراحت درحالت که ت ذیه

 سمپاتیک دستگاه مکمل آن اقدامات. اتفاق می افتند کردن ومدفو  وگوارش کردن وادرار ریزی واشک

 .باشد گریزمی و جن  واکنش  همراه تحریکی های فدالیت مسئول که است

 دهم و ونهم پنجم و سوم م زی ازاعصاب وS2,S3,S4  نخا  مرکزی ازاعصاب پاراسمپاتیک های رشته

 اعصاب.گویند می کرانیوساکرال برونداد را پاراسمپاتیک اعصاب آنها محل بدلت. گیرند می سرچشمه

 .گویند می هم اریجنت اعصاب ویا لگن طحالی اعصاب را نخاعی پاراسمپاتیک

 :ساختار

 اعصاب.گردند می تلقی محیطی اعصاب های شاخه هستندو احشائی یا اتونومیک پاراسمپاتیک اعصاب

 :خیزند برمی ناحیه سه از کننده ت ذیه پاراسمپاتیک

 از ومدموال اند گفته پاراسمپاتیک ای گره پیش اعصاب را درجمجمه ای جمجمه اعصاب برخی - 6

 ازچهار یکی در که نهم و وهفتم سوم عصب.گیرند می منشان مرکزی عصبی دردستگاه خاص های هسته

 گره چهار این از.کنند می ماندیبوالرسیناپس ساب ویا واوتیک وپتریکوپاالتین ای مژه پاراسمپاتیک گره

 چشمی عصب قلومانند سه های شاخه طریق از هدف های بافت به را سفرشان پاراسمپاتیک اعصاب

 .رسانند می اتمام به وماکسیالری وفکی

 مشارکت ای جمجمه های گره دراین پاراسمپاتیک اعصاب رشته ترین بزرگ بدنوان واگ عصب - 1

 مری مانند ای نهیس احشان نزدیکومقصود های بافت نزدیک عصبی های ازگره گسترده ودردامنه ندارد

 ودر.شود می ختم ها وکلیه وکبد وپانکرآس مدده مانند  شکمی احشای وهمچنین ها وریه قلب و ونای

 .رسد می عرضی کلون به طحالی خمیدگی از قبل درست خلفی و میانی روده اتصال محل

 مهره درسطح نخا  خاکستری جانبی شاخ در لگنی طحالی وابران ای گره پیش اعصاب یاخته تنه - 9

 می ختم مدوالریس کنوس با  L1-L2  های مهره سطح در نخا  که داریم توجه.دارند قرار T12-L1  های

 می خارج دنبالچه سوراخ از   S2,S3,S4   نخاعی اعصاب بدنوان ها مهره ستون از ها این آکسون.گردد

 این که پاراسمپاتیکی گره.کند می سیناپس خودکار گره ودریک شده خارج ازم ز آنها آکسون.شوند

 اعصاب برای تفاوت این. دهند می عصب آن به که است عضوی به نزدیک کنند می سیناپس ها رونون

 که ازعضوی کنند می ای گره پیش و ای گره پس بین سیناپس که ای گره که است شکل بدین سمپاتیک

 .دوراست دهند می عصب آن به
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 های اندام به مرکزی ازاعصابرا پاراسمپاتیک وابران اعصاب عالئم سمپاتیک عصبی ستگاهد همچنین

 می سیناپسی یاپیش ای گره پیش را اول رونون مسیر دراین.ندک می حمل رونیون دو ای حلقه با هدف

 در ای گره پس رونون دندریت با آنها آکسون ومدموال است درمراکزعصبی اینها ای یاخته تنه. گویند

 واز است دراز مدموال پاراسمپاتیکی سیناپسی پیش های رونون آکسون.یابد می ادامه بدن دیگراز جایی

 سیاپسی پس عصبی های رشته درنتیجه. یابد می ادامه بوده هدف بافت یادرون نزدیک که ای مرکزتاگره

 .هستند بسیارکوتاه پاراسمپاتیک

 :ای جمجمه اعصاب

 پاراسمپاتیک های رشته. هاست چشم به مربوط پاراسمپاتیکی کارکرد چندین مسئول چشم حرکتی عصب

 ای مژه درگره فوقانی ای حدقه شکاف راه باشدواز می م ز در وستفال-ادینگر درهسته ها چشم حرکتی

 راه از پاراسمپاتیک ای گره پس های رشته ای مژه ازگره.کند می سیناپس حدقه درپشت واقع درست

 بخش از ای شاخه این.است بینی-ای مژه عصب ادامه که کرده عبور ای مژه عصب کوتاه های رشته

 تطابق برای ای مژه ماهیچه منظورراهبری به را حدقه ای مژه کوتاه اعصاب. قلواست سه عصب چشمی

 دهی عصب است تطابق نوریا به درپاسخ مردمک انقباض میوزیا مسئول که حدقه اسفنکتری وماهیچه

 .کند می

 که وغددی اشکی غدد و فکی وزیر زبانی زیر بزاقی غدد تراوش صورتی عصب پاراسمپاتیکیبخش 

 بزاقی هسته در م ز داخل از ای گره پیش های رشته. کنند می راهبری هستندرا بینی حفره با ارتباط در

 گره از بدد رستد.شود می متصل صورتی باعصب ای میانه عصب وبدنوان گرفته منشان فوقانی

 دوشاخه به رتیصو عصب گیجگاهی دراستحوان( عمومی حسی گره) صورتی عصب ژنیکولیت

 بزرگ عصب.است تمپانی کوردا دومی و بزرگ پتروسال عصب اولی. شود می جداتقسیم پاراسمپاتیکی

 تشکیل برای(سمپاتیکی های رشته) پتروسال عمقی عصب وبا عبورکرده میانی گوش ازراه پتروسال

 درگره پتریگوئید کانال عصب پاراسمپاتیکی های رشته.شود می پتریگوئیدیکی کانال عصب

 ای گره پس های رشته.قلواست سه عصب فکی شاخه نزدیک که کرده سیناپس پتریگوئیدوپاالتن

 که زیگوماتیک شاخه یکی.شود می تقسیم شاخه چند وبه کرده ترک را پتریکوپاالتن گره  پاراسمپاتیکی

 رشته این.شود می یکی اشکی درغده ازسیناپس قبل است چشمی عصب از ای خهاش که اشکی عصب با

 ازگره که ها ازپاراسمپاتیک دیگری دسته.کنند می راهبری را اشک تولید پاراسمپاتیکی های

 می پاالتن کوچک و بزرگ اعصاب شامل که هستند پاالتن نزولی کننداعصاب می عبور پتریگوپاالتن

. کند می راهبری را محل این مخاطی کندوغدد می سیناپس سخت کام روی پاالتن بزرگ عصب.باشند

 می یراهبر را مخاطی وغدد چشایی های وگیرنده کند می سیناپس نرم درکام پاالتن کوچک عصب

 وجانبی وتحتانی فوقانی و خلفی اعصاب از عبارت پتریگوپاالتن ازگره دیگری مانده باقی دسته.کند

 جدا صورتی عصب از که دومی شاخه.آورند می بینی مخاط به را ها پاراسمپاتیک هستندکه ونازوپاالتن

 می زیرفکی و زبانی زیر غدد به را تراواشی حرکتی های رشته عصب این. است طنابی شودپرده می

 زبانی عصب به پیوستن از بدد. چسبد می زبانی عصب به میانی گوش راه از طنابی پرده عصب.آورد
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 بزاقی غدد به را ای گره پس های کندورشته می سیناپس زیرفکی درگره ای گره پیش های رشته

 .فرستد می زیرفکی

 رشته.دهد می عصب را پاروتید بزاقی باشدوغده می پاراسمپاتیک های رشته دارای حلقی زبانی عصب

 جا این در.یابد می ادامه میانی کوش تا تمپانی عصب بدنوان و جداشده نهم ازعصب ای گره پیش های

 سازدو می را پتروسال کوچک وعصب پیوسته بهم دوباره عصبی مجموعه این.سازد می را ای مجموعه

 پس پاراسمپاتیک های رشته اوتیک گره از.کند می سیناپس اوتیک ودرگره کرده عبور بیضی ازسوراخ

 .رسد می پاروتید بزاقی غده به قلو سه عصب فکی شاخه اوریکولوتمپورال عصب همراه ای گره

 :واگ عصب

 را هدف های ازبافت ای گسترده دامنه عصب زیرااین است شده گرفته پراکندگی بمدنی التینی ازنامی

 منشان درم ز آمبیگیوس وهسته واگ عصب پشتی هسته از و است پاراسمپاتیک دارای. کند می راهبری

 دارای آنکه باضافه. برسد هدف های بافت به تا شود نمی الحاق قلو سه عصب با عصب این.گیرد می

 به ای شاخه هیا واگ عصب.باشد می ها مهره  C1  سطح نزدیک آن بهمراهی که است خودکاری گره

 توان می سختی به دارد شکم و سینه در که ای گسترده پراکندگی دلیل به را واگ عصب. دهد نمی م ز

 پاراسمپاتیک عصب چندین سینه در.دهیم می قرار بحث مورد را آن اصلی های شاخه لذا کرد گیری رد

 می تشکیل را ای حنجره تحتانی عصب که است ای حنجره راجده عصب یکی.شوند می خارج آن از

 برمی مری وابتدای حنجره به شودو می حلقه آئورت اطراف ای حنجره راجده عصب چپ ازواگ.دهد

 وبه شده حلقه ای چنبره زیر سرخرگ اطراف ای حنجره راجده عصب راست سمت واگ در ولی گردد

 دهی عصب با را ومری نای ای حنجره راجده هرعصب.گردد برمی متناظرش عصب محل همان

 .دهد می پوشش غددمربوطه پاراسمپاتیکی تراوشی محرک

 اعصاب این.هستند قلبی اعصاب شود جدامی واگ از سینه قفسه به ورود از تقریبا که دیگری عصب

 سینه ازقفسه اصلی واگ همینطورکه.سازند می ها ریه و قلب اطراف را ریوی و قلبی های شبکه قلبی

 می را مروی شبکه آیند می سمپاتیک های ازتنه که مروی و سپاتیک اعصاب با باالخره کند عبورمی

 وماهیچه غدد پیوند این از آمده بدست واگ عصب کارکرداصلی همانطورکه دارد بسیارکارآیی این.سازند

 شودتنه می شکم وارد مروی ازشکاف وارد مروی بکهش که همانطور. کند می راهبری را صاف های

 در شده یکی سمپاتیکی آئورتی جلو گره با سپس واگ های تنه.سازد می را واگ وخلفی قدامی های

 شکم در سمپاتیک گسترش.شوند می منتشر شکم درون سمپاتیک واعصاب عروق با که آئورت اطراف

 لوله تا سمپاتیک با واگ همراهی. باشد می وروده ومدده صفرا کیسه وکبدو ها کلیه و پانکرآس شامل

 طحالی خمیدگی نزدیک عرضی کلون 9/1 تا میانه نای. یابد می خاتمه آن وسط ودر یافته ادامه گوارش

 .رسد می
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 :لگن طحالی اعصاب

 در همچون. کنند می کار لگنی احشان دهی عصب برای همدیگر همپای   S2,3,4   لگنی طحالی اعصاب

 رشته هر درلگن موارد دراغلب. برسد خاصی عضو یا بافت یک به پاراسمپاتیک یک که نیست جمجمه

 خودکار عصبی های رشته از ها شبکه این.رسد می شبکه چند یا یک به ابتدا هدف بافت به انتشار از قبل

 وزیکال،پروستاتی،رکتال،یوتروواژینال،وشبکه جمله از اند شده تشکیل سمپاتیک و پاراسمپاتیک مخلوط

 در مشابه های گره همانند ای ها رونون این ای گره پیش های رونون.باشند می تحتانی هیپوگاستریک

. کنند می سیناپس دهند می عصب آنها به که اعضایی یا ها بافت دیواره در ولی کنند نمی سیناپس جمجمه

 لگن در احشایی های بافت.است انحصاری لگن در خودکار عصبی دستگاه وهر مت یرند رشته های راه

ادراری ،اسفکترآنال ،رحم ، ها،اسفکتر مثانه،حالب :شودشامل می راهبری پاراسمپاتیک توسط که

 .شود می وپنیس ،غدد،واژن،پروستات 

 :پاراسمپاتیکی های گیرنده

 پپتیدهایی از اگرچه.کند می استفاده کولین استیل رورسپتورون از بطورعمده پاراسمپاتیک عصبی دستگاه

 موسکورانیک.  اثردارد گیرنده دونو  روی بر کولین استیل. کند می استفده هم سیستوکینین کله همچون

 رونون شود انجام تحریک وقتی.افتند می اتفاق مرحله دردو انتقاالت اغلب. کولینرژیک نیکوتینیک و

 گره پس های رونون ییننیکوت های گیرنده روی کنندکه می آزاداستیل کولین  درگره ای گره پیش های

 را هدف بافت موسکارینی های رونون و کرده آزاد نکولی استیل ای گره پس رونون.اردگذ اثرمی ای

 .کند می تحریک

 

 :موسکارینی های گیرنده انوا 

 .دارند وجود موسکارینی گیرنده نو  پنا

 .اند گرفته جای عصبی دستگاه در که M1(CHRM1) موسکارینی گیرنده - 6

 وضع به قلب دادن برگشت وکارشان قراردارند قلب در که M2(CHRM2) موسکارینی های گیرنده - 1

 دهلیزی های ماهیچه انقباضی قدرت کاهش ضربان، کردن کند. باشد می سمپاتیک ازفدالیت بدد طبیدی

 روی.شوند می ها برونش اضقبان ثباع.است بطنی-دهلیزی وگره سینواتلایر گره هدایت سرعت وکاهش

 .است کمتر جا دراین پاراسمپاتیک اعصاب توزیع. دارد کمتری تاثیر ها بطن انقباضی قدرت

 و خونی عروق تلیال اپی های سلول مانند بدن کجای هر در M3(CHRM3) موسکارینی های گیرنده - 9

 است گشادی ایجاد رگها روی ها گیرنده این اثرخالص. ودش می ها برونش تنگی باعث که ها ریه در

 داخل به اکسید نیتریک.گردد می تلیال اپی های سلول از اکسید نیتریک تولید موجب کولین استیل زیرا

 گوارش لوله صاف های درماهیچه گیرنده این.کند می گشاد را آنها کرده نفوذ صاف ماهیچه های لولس



 

72 
 

 اآنه تراوش باعث و دارند وجود درغدد. کند بازمی را ها اسقنکتر و افزوده را آن وتحرک دارند وجود

 .کنند می انقباض ایجاد هم مثانه ویوروتلیوم دترسور درماهیچه.شوند می بزاق ازجمله

 اعصاب روی اثرات احتماال و نرژیک کلی ای گره پس اعصاب در M4  موسکارینیک های گیرنده - 2

 .دارند مرکزی

 .کنند می اثر مرکزی اعصاب روی احتماال که  M5 موسکارینی های گیرنده - 5

 : نیکوتینیک های گیرنده انوا 

 حرکتی های رونون برای اصوال که ای ماهیچه نو  نیکوتینی های گیرنده. دارند مشخص دوگروه

 .خودکارهستند عصبی دستگاه برای اصوال که رونیون نو  نیکوتینی های گیرنده. باشند می سوماتیک

 انجام برای آرامش وبرگشت گوارش و استراحت به پاسخ ارتقان موجب پاراسمپاتیک عصبی دستگاه

 .شود می گوارش وتقویت منظم های کارکرد

 نیاز رابراساس غذا مصرف و کرده هدایت گوارش لوله بسوی را خون جریان رگها گشادکردن با

 اختصاص .کند می تن  را ها برونش اکسیژن مصرف کاهش درموارد.کند می تنظیم بدن متابولیکی

 درقلب پاراسمپاتیک کنترول مشارکت  قلب به ای سینه نخاعی جانبی واعصاب واگ از هایی شاخه

 .چشم تطابق برای .رساند می را ومیوکارد

 .شود می گوارش وجذب هضم سهولت موجب پریستالتیسم تحریک و غدد تراوش افزایش با

 . جنسی تحریک در .درگیراست جنسی های اندام ارکشن در لگنی اعصاب راه از

 :روترانسمیترهاون و داروشناسی

 بهمراه و کرده تراوش( نفرین نوراپی) نورآدرنالین سمپاتیکی های پره های رونون مجری های دربافت

 استثنان آدرنال ومدوالی غددعرق. کنند اثرمی آدرنرژیک های گیرنده روی ATP  مانند کوترانسمیترهایی

  ای گره پس ایه رونون برای خودکارحتی دستگاه هردوبخش ترانسمیتر کولین استیل. هستند

 در. گویند می نرژیک کولی رااعصاب کنند می آزاد کولین استیل که اعصابی.می باشد پاراسمپاتیک

 بکار موسکارینی های گیرنده تحریک برای را کولین استیل ای گره های رونون پاراسمپاتیک اهدستگ

 .برند می

 نیکوتینی های گیرنده سیناپسی پیش رونون آن بجای. ندارد وجود سیناپسی پس رونون آدرنال درمدوالی

. شود می آزاد خون جریان بداخل نفرین اپی یا آدرنالین تحریک بااین.کند می تحریک کولین استیل با را

 .آورد می بهمراه را سمپاتیک گسترده وفدالیت کرده اثر آدرنالی های گیرنده روی آدرنالین
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 :هایشان گیرنده باکارکرد دررابطه روترانسمیترهاون اثرات

 گردش خون قلب:

 

 رگ ها:

 

 

 

 پاراسمپاتیک)موسکارینی( سمپاتیک )آدرنرژیک( هدف

 کاهش  1ام افزایش 1و بتا 6بتا بازده قلبی

و  6ضربان قلب )کرونوترپی( بتا گره سینوسی
 افزایش  1بتا

 کاهش 1ام 

 1وبتا6انقباض )اینوترپی( بتا ماهیچه دهلیزی
 افزایش

 کاهش 1ام

افزایش هدایت وافزایش  6بتا بطنی-گره دهلیزی

 خودکاری ماهیچه قلب

-هدایت وبلوک دهلیزیکاهش 
 بطنی

افزایش انقباض)اینوتروپی(  ماهیچه بطنی
 وافزایش خودکاری ماهیچه قلب

 

 پاراسمپاتیک )موسکارینی( سمپاتیک )آدرنذژیک( هدف

 ایجاد شلی 9ام شلی1منقبض وبتا 6آلفا ماهیچه های صاف عروق عموما

  منقبض6آلفا  سرخرگ کلیوی

  منقبض 1و6آلفا  سرخرگ های بزرگ قلبی

  گشادی 1بتا سرخرگ های کوچک قلبی

  آلفا منقبض سرخرگ های احشا

  منقبض6آلفا سرخرگ های پوستی

  منقبض 6آلفا سرخرگ های م زی

 گشادی 9ام منقبض  6آلفا سرخرگ های ندوذ 

 گشادی 9ام منقبض 6آلفا سرخرگ های بزاقی

  گشادی 1بتا سرخرگهای کبدی

ماهیچه های سرخرگ های 
 اسکلتی

  گشادی 1بتا

  گشادی 1منقبض و بتا 1و6آلفا سیاهرگ ها
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 متفرقه

 

 تنفس دستگاه

 پاراسمپاتیک )موسکارینی( سمپاتیک )آدرنرژیک( هدف

 منقبض 9ام بیشتر شلی وکمترانقباض 1بتا های صاف برونشیول هاماهیچه 

 برونشیول ها سمپاتیک ندارند.
از آدرنالین درگردش متاثر می 

 شوند.

  

 

 بينابينی ایه اندام

 پاراسمپاتیک )موسکارینی( سمپاتیک )آدرنرژیک( هدف

  گشادکننده و میدریاز 6آلفا ماهیچه های گشادکننده مردمک

 منقبض ومیوز 9ام  اسفنکتر عدسهمااهیچه 

انقباض وتمرکز از راه  9ام شلی تمرکز از را دور 1بتا ماهیچه مژکی

 نزدیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاراسمپاتیک )موسکارینی( سمپاتیک )آدرنرژیک( هدف

  بهم پیوستن  1آلفا  پالکت ها

  وقفه 1بتا هیستامین -ماست سل
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 غدد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاراسمپاتیک )موسکارینی( سمپاتیک )آدرنرژیک( هدف

بتا محرک ویسکوز وتراوش  غدد بزاقی
 آمیالز

 تراوش آبکی 9ام 

 اشکتراوش  9ام بتا محرک تراوش پروتئین غدداشکی 

  محرک تراوش رنین 6بتا دستگاه ژوکستاگلومرول کلیه

 محرک تراوش اسید مدده 6ام  سلول های پاریتال

  کلیگونئوژنز1،بتا6آلفا کبد

   سلول های آدیپوز

  محرک لیپولیز 9و6بتا 

 افزایش تحرک 9و6ام کاهش تحرک 1وبتا1و6آلفا ماهیچه های صاف لوله گوارش

 شلی 9ام انقباض 1وبتا1و6آلفا گوارشاسفنکتر های لوله 

 تراوش 9ام بی اثر غدد لوله گوارش
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 دستگاه گوارش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه ادراری:

 

 

 

 

                                                

 پاراسمپاتیک )موسکارینی( سمپاتیک )آدرنرژیک( هدف

 پانکرآس:
 (1جزایرپانرآس)آلفا-6
 سلول های آلفا-1

 سلول های بتا-9

 افزایش تراوش گلوکاگون-6

 
 انسولینکاهش تراوش -1

 
 
 
افزایش تراوش انسولین  9ام-9

 وگلوکاگون

مدوالی آدرنال با گیرنده استیل 
 نیکوتینیکی -کولینی 

تراوش اپی نفرین و نور اپی 
 نفرین

 

 پاراسمپاتیک )موسکارینی( سمپاتیک )آدرنرژیک( هدف

 شلی 9ام منقبض 9و1بتا ماهیچه دتروسور دیواره مثانه

 شلی 9ام منقبض 6آلفا اسفنکتر حالبی داخلی
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 دستگاه تولید مثل:

 

 

 

 

 دستگاه پوششی:

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 پاراسمپاتیک )موسکارینی( سمپاتیک )آدرنرژیک( هدف

 درحاملگی انقباض6الفا-6 رحم

 درغیرحاملگی شلی1بتا-1

 

 ارکشنایجاد  9ام منقبض واجکوالسیون6الفا ژنیتالیا

 پاراسمپاتیک )موسکارینی( سمپاتیک )آدرنرژیک( هدف

 ام تحریک زیاد تحریک کم 6آلفا غددعرق

  تحریک 6آلفا آرکتور پیلی



 

78 
 

 فصل پنچم                                                  

 :شود میوقایع زیر به منجر مکانیکی های باگیرنده که مسائلی

 .شود می نتیجه دیده آسیب حسی عصب از که شدیدی درد حالت – نوروپاتیک درد

 به مشخص بطور که ،TRPM8  ، حسی یون کانال از حاصل درد به حساسیت افزایش – هایپرآلژزیا

 .کند می وایسیلین منتول همراه خنکی حس وایجاد کند می واکنش درجه11 تا19 دمای

 .است همراه ندارد وجود که دراندامی یاحرکت درد که حسی دستگاه اختالل–(فانتوم) خیالی اندام سندروم

ارادی و غیرارادی درمدیریت فدالیت ها و رفتارهای برای تصور ودرک بهترازحضوردستگاه عصبی 

واکنش های حیاتی تددادی از تصاویر شماتیک را در صفحات پیش روی نمایش -فیزیکی وروانی و کنش

.اگرچه هنوز قادر به نمایش همه ساختارهای کالبدی وکارکردی دستگاه های عصبی تا به داده شده اند

 امروز کشف نشده اند اما همین مختصربه اهمیت وجود آنها اشاره دارد.
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 فصل ششم                                            

   بقل فیزیولوژي– آناتومی - 6

. است شده تشكیل درآوردوازدوپمپ گردش بادومداربه رادربدن میتواندخون كه است اي سازواره قلب

 رابه خون كه چپ قلب فرستدودیگري دادوستدگازهامل هابراي ریه داخل رابه خون كه راست قلب یكل

  تپش دهلیزباقدرت بنام تپنده هاازدوحفره قلب ازاین هری .  رساند دادوستدموادمل اعضانبراي

.  باشد مل راست بیشترازقلب چپ قلب تپندگل قدرت.  است شده بیشترتشكیل تپشل باقدرت متروبطنک

  رساند مل محیط رابه خون چپ هاوبطن ریه رابه خون راست فرستندوبطن هامل بطن رابه دهلیزهاخون

 : است یافته هاتركیب وپل ها ورگ پوششل هاي هاوالیه هاودریچه ازماهیچه قلب

 هاي ماهیچه.  خاص هدایتل – وتحریكل وبطنل دهلیزي ماهیچه.  هستند دسته ازسه قلب هاي ماهیچه 

 آنهاطوالنل انقباض دوره هستندبجزنآنكه اسكلتل هاي ماهیچه مشابه زیادي تااندازه وبطنل دهلیزي

 .  تراست

 قدرت ولل دارند تري سست دارندانقباض كمتري هاي رشتچه آنكه بدلیل هدایتل اي ماهیچه هاي رشته

 ودسته همل بطوردنباله كه گردیده تشكیل مستقل هاي یاخته ازتددادي قلب ماهیچه.  زیاداست آنها هدایتل

.  ازیكدیگرجداشدهاند(  اینتركالیتد)  اي رشته بین هاي صفحه بنام هایل تی ه وتوسط اند قرارگرفته اي

 هاي صفحه.  راازخودعبوردهند ها یون بسرعت ومیتوانند هستند تراوایل خاصیت داراي ها صفحه این

 این.  گویند (  gap junctions  ) درزگاه را وآنها خورده جوش قلبل یاخته به ازهرطرف اي رشته بین

 توان بسرعت شود وارد اي ماهیچه هاي ازرشته یكل به كه تاهرتحریكل شود مل باعث ساختمان

 اي كالفهبافت را قلب اي ساختارماهیچه این. منتشرگردد درسراسرقلب( اكشنپتانشیل) شده كارتولید

syncytium  )  )فیبروزي بافت توسط ها بطن اي كالفه ازبافت دهلیزها اي كالفه بافت.  اند نامیده 

 هانمل ویابطن دهلیزها تحریکات طبیدل درحالت.  اند جداگردیده بطنل – دهلیزي هاي دریچه

 بطنل – دهلیزي دسته كه است خاصل هدایتل عبورآنهادستگاه تنهاراه.  فیبروزیگذرند بافت توانندازاین

 كوتاهل دهلیزهابمدت شودتا مل  باعث  جداسازي  این  مترقطردارد میلل چندین دسته این  شود مل گفته

  . است هابسیارمهم بطن كارسازي براي واین شوند هامنقبض زودترازبطن

 : قلب هاي درماهیچه(  آكشن)  كار(  پتانسیل)  توان

 میدهدوبمدنل رانشان ولت میلل 625 حدود بطورمتوسط بطنل اي ماهیچه رشته ازی  شده ثبت توان 

 ضربانهاتامقدار وبین زیادترشده ولت میلل(  - 15)  ازمقداربسیاراند  اي یاخته درون توان كه آنست

 آغازین(  اسپای )  بددازفوران. میرسد هرضربان درخالل ولت میلل+ (  12)  درحدود مثبت اندكل

 تخت شرایط وجوداین.  شود مل داده پالتونمایش بشكل ماندكه مل غیرقطبل ثانیه 1/2 براي یاخته پرده

 طوالنل ازعلل.بكشد طول اسكلتل برابربیشترازماهیچه پانزده بطنل نقباضا شودكه مل كارباعث درتوان

 همان آنها از یكل.  شوند مل باز كه است كانال  نو  دو وجود قلبل درماهیچه كاروپالتو توان بودن
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 كلسیمل كند هاي كانال دیگري و دارند وجود هم اسكلتل هاي درماهیچه كه است سدیمل تند هاي كانال

.  مانند مل باز بیشتر ثانیه دهم چند كند هاي كانال. گویند سدیمل – كلسیمل هاي كانال آنهارا كه است

 هاي رشته داخل و شده ها كانال این داخل سدیم و كلسیم  هاي ازیون زیادي مقدار زمان این درخالل

 كارمل توان در پالتو موجب و شده تر طوالنل شدن قطبل غیر باعث این و شوند مل قلب هاي ماهیچه

 انقباضل چرخه شوند مل وارد پالتویل مرحله این خالل در كه كلسیم هاي یون این آنكه توضیح. گردد

 از شوند مل اسكلتل ماهیچه انقباض باعث كه كلسیم هاي یون جاییكه در كنند مل فدال را اي ماهیچه

 سریع شدن باز با فقط انقباض اسكلتل هاي ماهیچه در.  گردند مل جدا سلولل داخل ساركوپالسمل شبكه

 اختالف دومین. ندارد را پالتو مرحله و افتد مل اتفاق آنها به سلولل خارج سدیم هجوم با سدیم هاي كانل

 پتاسیم هاي یون براي قلب ماهیچه پرده تراوایل برابري پنا دركاهش واسكلت قلب ماهیچه بین كاركردي

 تراوایل كاهش این. كند نمل بروز اسكلتل درماهیچه كه است آن پالتو و كار توان ازآغاز بدد بالفاصله

 علت ازاین نظر صرف.  شود مل حاصل كلسیم هاي كانال درون به كلسیم هجوم ازافرایش پتاسیمل

 بنابر و یابد مل شدید كاركاهش توان پالتو خالل در بارمثبت با ها یون خروج پتاسیمل تراوایل كاهش

  سدیم-كلسیم كند هاي كانال هنگامیكه.   شود مل استراحت سطح به كار توان ولتاژ  بازگشت مانع این

 اي پرده تراوایل گردد مل متوقف سدیم و كلسیم هاي یون ورود و شوند مل بسته ثانیه 9/2 تا 1/2 از بدد

 پرده توان ها رشته از پتاسیم رفتن دست از سرعت این  یابد مل افزایش بسرعت پتاسیم هاي یون براي

  . رسد مل فرا كار توان پایان گرداندو مل باز استراحت سطح به فوري را اي

 :قلب درماهیچه عالئم جریان(  والسیتل) سرعت

 متر 5/2 – 9/2 حدود بطنل و دهلیزي اي ماهیچه هاي رشته طول در كار تحریكل توان جریان سرعت 

 ماهیچه در سرعت 62/6 حدود و عصبل بزرگ بسیار هاي رشته در سرعت 152/6 حدود یا و ثانیه بر

 متر2 پوركنژ هاي رشته همان یا قلب اختصاصل هدایتل دستگاه در جریان سرعت.  است  اسكلتل هاي

 قلب متفاوت هاي قسمت در تحریكل عالئم متناسب جریان باعث كه است آن هاي قسمت دراغلب ثانیه در

 بنابر.  است كارمقاوم توان درخالل دوباره تحری  به نسبت دیگري هربافت مانند  قلب ماهیچه.  شود مل

 تحری  تازه ناحیه نتواند  قلبل طبیدل(  ایمپالس)  انگیخت كه است زمانل فاصله قلب مقاومت دوره این

 دوره حدود كه است ثانیه 92/2- 15/2 بطن طبیدل مقاوم دوره. كند تحری  دوباره را قلب ماهیچه شده

 كه اي درفاصله ثانیه 25/2 حدود در دیگري نسبل مقاومت دوره ی .  است شده طوالنل كار توان پالتو

 ایجاد كه شود تحری  است ممكن قوي بسیار تحری  ی  با ولل شود مل تحری  ترازطبیدل سخت ماهیچه

 براي ثانیه 92/2-15/2 ودرحدود است ازبطن كمتر دهلیزي مقاومت دوره.  شود مل رس زود انقباض

 . ست دهلیزها براي ثانیه 65/2 درحدود و ها بطن

 :انگیختگل بر و انقباض آهنگل هم

 مل بر سازوكاري به آهنگل هم یا كردن جفت اصطاله.  عرضل هاي لوله و كلسیم هاي یون كاركرد 

 ماهیچه انقباض سازوكار با این.  شوند منقبض قلبل هاي رشتچه كه بشود موجب كار توان آن با كه گردد

 مل قلبل ماهیچه پرده از كاري توان زمانیكه  اسكلتل هاي ماهیچه همچون.  دارد تفاوت اسكلتل هاي
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 منتشر (T )  عرضل هاي لوله هاي پرده طول در فلب اي ماهیچه هاي رشته درون كار توان این گذرد

 آزاد باعث كه كنند مل اثر طولل ساركوپالسمل هاي لوله هاي پرده بر بنوبت كاري توان این. گردد مل

 هزارم چند در.  شود مل ساركوپالسمل شبكه از اي ماهیچه ساركوپالسم بداخل كلسیم هاي یون شدن

 رشتچه كه را شیمیایل هاي واكنش و كرده نفوذ قلبل هاي رشتچه بدرون كلسیم هاي یون این بدد ثانیه

 جا این تا.  دهند مل(  كاتاالیز)  شتاب كنند مل  ل زیدن به وادار دیگر هم كنار در میوزین و آكتین هاي

 كه دارد وجود دیگري اثر اما است اسكلتل ماهیچه  همانند برانگیختگل و انقباض كردن جفت سازوكار

 از ها یون این شود مل آزاد ساركوپالسم داخل كه كلسیمل هاي یون بر افزون.  دهد مل نشان را تفاوتل

 هاي كانال كه شود مل منتشر پالسم ساركو شبكه داخل به كار توان زمان در خودشان (T )  هاي لوله

 داخل به شده وارد كلسیم.  هستند موجود(T ) لوله پرده در كه كنند مل ز با را ولتاژ به وابسته كلسیم

 گفته( ryanodine) ریانودین گیرنده  هاي كانال و  اندازند مل بكار را كلسیم آزادكننده هاي كانال  یاخته

 مل سازي رها به آغاز ساركوپالسم در را كلسیم كه دارد وجود ساركوپالسم شبكه پرده ودر شوند مل

 توسط انقباض و عبوري پل تشكیل براي تروپونین با  آن از پس  ساركوپالسم در كلسیم هاي یون.   كند

 (T) هاي لوله از كلسیم بدون.  كند مل همكاري شد گفت اسكلتل ماهیچه باره در كه سازوكاري همان

 آن  ساركوپالسمل شبكه كه زیرا  یابد مل كاهش اي مالحظه قابل بطور  قلب ماهیچه انقباضل قدرت

 قطر.  كند انبار انقباض تدار  براي كلسیم زیادي مقدار تواند نمل و شده ایجاد اسكلتل كمترازماهیچه

 در همچنین.   است بیشتر آن حجم برابر 15 كه است اسكلتل هاي لوله برابر پنا (T) هاي لوله داخلل

 این كه  كلسیم یون زیاد مقدار اتصال و بارمنفل با ها ساكارید موكوپلل زیادي مقدار (T) هاي لوله داخل

 در بشود نمایان (T) لوله ی  كاري توان هنگامیكه  قلبل ماهیچه هاي رشته داخل انتشاربه براي همیشه ها

 سلولل خارج مایدات  كلسیم هاي یون غلظت به زیادي تااندازه قلب انقباضل قدرت.  هستند رس دست

.  ایستاد خواهد تپش از بسرعت قرارگیرد ازكلسیم عاري محلول دری  قلب اگر درواقع.  دارد بستگل

 فضاي داخل به قلبل هاي یاخته هاي پرده از مستقیم بطور (T) هاي لوله هاي سوراخ كه است این آن دلیل

 اي ماهیچه دربافت كه سلولل خارج مایع همان كه دهد مل اجازه و گذرد مل سلول اطراف سلولل خارج

 ت ییرات با بسختل قلب انقباضل قدرت برعكس.  عبوركنند بخوبل (T)هاي لوله راه از دارد وجود

 آزاد با كلل بطور اغلب آنها انقباض زیراكه شود مل متاثر اي یاخته خارج مایع كلسیم درغلظت متوسط

 هاي رشته داخل(  ساركوپالسمی )  مانند گوشت نرمینه(  رتیكولوم)  همبند شبكه از كلسیم هاي یون شدن

 هاي رشته بداخل كلسیم هاي یون ورود قلبل كار توان پالتو پایان در.  شود ایجادمل اسكلتل اي ماهیچه

 همبند شبكه درون  ها رشته این بداخل بسرعت درنرمینه  كلسیم هاي ویون گردد مل قطع ناگهان ماهیچه

 كلسیم دادن برگشت. شود مل داده برگشت (T) هاي لوله و اي یاخته خارج مایع فضاي و گوشتل نرمینه

 هم كلسیم هاي یون.  آید مل بدست(  آز پل تل اي – كلسیم) پمپ بكم  گوشتل نرمینه همبند  شبكه بداخل

 اند شده ها یاخته این وارد تبادل خالل در كه سدیم این. شوند مل برده كلسیم – سدیم مبدل با ها یاخته از

 توان رسیدن تا انقباض این درنتیجه.  شوند مل خارج(  آز پل تل اي  پتاسیم – سدیم)   پمپ با ازآن پس

 كار توان آنكه از بدد ثانیه صدم چند براي ماند مل درانقباض قلبل ماهیچه.  گردد مل متوقف كاردیگري

  انقباض دوره بنابراین.  یابد كارپایان توان این ازآنكه بدد ثانیه صدم چند تا ماند مل ومنقبض شود شرو 
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 9/2 و دهلیز براي ثانیه 1/2 درحدود پالتو ازجمله است كار ازتوان یكاركردي بطورعمده قلبل ماهیچه

 . بطن براي ثانیه

  : قلبل گردش

 هر.گویند قلبل دوره یا و گردش را دهند مل رخ بددي تپش آغاز تا قلبل تپش ی  ازآغاز كه قلبل وقایع

 فوقانل دردیواره گره این جایگاه.شود مل شرو  بخود خود اي گره كاردرسینوس توان باایجادی  گردش

 دهلیزها راه از و شرو  كارازآن توان و است  فوقانل اجوف ورید سوراخ نزدی  دهلیزراست جانبل –

 حدود تاخیري هدایتل دستگاه ویژه آرایش لحاظ به.شود مل ها بطن وارد بطنل -دهلیزي دسته سپس و

 مل دهلیزها زودتر انقباض وباعث دارد وجود بطن به( ایمپالس) ها انگیخت دررسیدن اي ثانیه 6/2

 . یابد مل جریان بدن عروقل چرخه بداخل خون ها قویتربطن باانقباض.گردد

 ( :دیاستول)  وواچلش( سیستول) چلش

 آن ودر اند نامیده( دیاستول) واچلش را آن كه شدگل شل دوره یكل.است دومرحله داراي قلبل گردش 

 قلبل گردش ی  كامل دوره.اند نامیده( سیستول) چلش كه انقباض دوره دیگري.  شود پرمل ازخون قلب

 . باشد مل هرتپش براي ثانیه 199/2 تپد به درهردقیقه بار 71 كه درصورتل

 :   قلبل گردش با یقلب نوار رابطه

 شود مل ایجاد دهلیز در شدن قطبل انتشارغیر با  P موج.  باشد ملT و S, R, Q, Pامواج داراي ینوارقلب

 غیرقطبل درنتیجه  QRS امواج  موج این شرو  از بدد ثانیه 61/2 حدود.  است دهلیز انقباض همراه كه

 جاامو این بنابر. رود مل باال آنها فشار و دشو مل شرو  بطن انقباض كه شوند مل ظاهر ها بطن شدن

QRS  موج. گردد مل آغاز ها بطن ازانقباض زودتر اندكل  Tآن در كه هاست بطن شدن قطبل نمایانگر 

 . گردد مل شرو  ها بطن زودترازآغازشلل اندكل T موج بنابراین.  كنند مل شدن شل به شرو  ها بطن

 : پیشتاز  پمپ بدنوان دهلیزها كاركرد

 خون این% 12 حدود.  دارد جریان ها دهلیز بداخل  بزرگ هاي ازسیاهرگ پیوسته بطورطبیدل خون

 دهلیزي انقباض با باقل% 12 فقط ولل.  یابد مل جریان ها بطن به انقباض بدون ازدهلیزها بطورمستقیم

 حال این با.  است موثر ها بطن دركارآمدي% 12 فقط دهلیزي كرد كار بنابراین. شود مل ها بطن وارد

 الل% 922 پمپ توانایل طبیدل بطور آنهازیرا. باشد كارآمد تواند مل هم% 12 این بدون دراكثرشرایط

 دهلیزها زمانیكه بنابراین. باشد الزم استراحت درحال بدن بوسیله اینكه تا دارد را بیشتر خون%   222

 گاهل كه است حالت دراین. كند فدالیت شخص اینكه تا نبوده محسوس تفاوت این شود كاسته كارآمدیشان

 . كند بروزمل تنفس شدن كوتاه بخصوص قلب نارسائل حاد عالئم
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 : ها فشاردردهلیز ت ییرات

 :. a,c,v امواج 

 ودهلیزچپ جیوه متر میلل 1تا1 حدود راست فشاردهلیز بطورطبیدل.است دهلزي انقباض نشانه aموج 

 بطن انقباض آغاز به مربوط  c موج.رود مل باال فشارشان انقباض این درخالل میلیمترجیوه 1 تا7 حدود

 دریچه برآمدگل از آن عمده اما شود مل حاصل دهلیزها به ها ازبطن خون مقداري وازبازگشت ست ها

 ظاهرمل ها بطن انقباض یافتن پایان با   v موج.شود مل ناشل ها دهلیز داخل به ومیترال آئورت هاي

 -ئورتآ  هاي دریچه هنگامیكه ست ها ازسیاهرگ ها دهلیز داخل به خون كند جریان وحاصل گردد

  . شوند مل بسته ها بطن انقباض درخالل یترالم

 :  پمپ بدنوان ها بطن كاركرد

 :( دیاستول)  واچلش درخالل ها بطن پرشدن  - 6

 هاي دریچه شدن بسته با راست و چپ دردهلیزهاي خون زیادي مقدار بطنل( سیستول) چلش درخالل 

 وبه شود مل  كاسته ها فشاربطن كه(  سیستول)  چلش درپایان بنابراین.شود مل جمع یترالم -ئورتآ

 ها دردهلیز كه اند یافته افزایش طورمتوسطب كه هایل فشار رسد مل( دیاستول) درواچلش خود اول اندازه

 كند مل شدن باز به وادار را یترالم – ئورتآ هاي دریچه  درن  بل بطنل( سیستول)  چلش خالل در

 دوره این.اند نامیده ها بطن سریع پرشدن دوره را این.شود ها بطن وارد بسرعت خون دهد مل واجازه

 مقداراندكل بطورطبیدل چلش دوره درمیانه.گیرد ملدربررا( سیستول)چلش مرحله نخست سوم ی  حدود

 مرحله پایانل سوم دری .شود مل ها بطن وارد بطورمستقیم ازوریدهاست دهلیزها تخلیه ادامه كه خون

 وارد شود مل شامل هارا بطن شدن پر% 12 حدود كه را خود اضافل وخون شده منقبض دهلیزها چلش

  . كنند مل ها بطن

   :(سیستول) چلش درخالل ها بطن شدن خالل– 1 

 :( ایزومتری  یا اندازه هم) حجم هم انقباض دوره – الف

 هاي دریجه شدن بسته وموجب رود مل باال پیوسته فشاربطنل ها بطن انقباض بددازشرو  درن  بل 

 براي تا دارند الزم وقت ثانیه 2/2 9 تا 21/2  به نیازها  بطن ازآن پس. گردد مل یترالم – ئورتآ

 ئورتآ شریان در موجود فشارهاي دربرابر بازشدن به(  ریوي و آئورت)  هاللل هاي دریچه واداركردن

 اي تخلیه  ولل كند بروزمل ها دربطن انقباض دوره این درخالل بنابراین.  برسند كافل فشار به ریوي و

 مل باال درماهیچه فشار آنكه یدنل. اند نامیده اي اندازه هم یا و حجمل هم انقباض را این.  ندارد وجود

 . شوند نمل كوتاه اي ماهیچه هاي رشته اما رود

 بطن فشار و جیوه میلیمتر 12 باالتراز قدري چپ بطن فشار كه هنگامیكه( . اجكشن)  جهند دوره - ب 

.  شود مل هاللل هاي دریچه شدن باز باعث بطنل فشارهاي برسد جیوه میلیمتر 1 باالتراز قدري راست
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باقی % 92 و  جهند دوره نخست سوم ی  در آن% 7 2 حدود و ریزد مل ها بطن به خون درن  بل

 و(  اجكشن)  جهند سریع دوره را نخست بخش بنابراین. گردد مل تخلیه دوره دیگراین دوسوم در مانده

 .   اند گفته(  اجكشن)  جهند كند دوره دیگررا دوسوم

 مل شرو  ناگهانل بطنل شلل( سییستول) چلش درپایان كه حجمل هم(  اي اندازه هم)  شلل دوره – پ

 هاي رگ در شده افزوده هاي فشار آن.بیاید پایین بسرعت هردوبطن داخل فشارهاي دهد مل واجازه شود

 دریچه به كه دهد مل هل ها بطن بداخل را خون درن  بل ها بطن دراثرانقباض متسع بزرگ شریانل

 شدن شل به شرو  قلب ماهیچه بددي ثانیه/ 21 تا/ 29 در.زند مل ضربه شده بسته ریوي و آئورت هاي

 مل اي اندازه هم یا حجمل هم شلل مرحله به و شود نمل پیدا ت ییر بطنل درحجم كه درصورتل كند مل

 بر خود(  دیاستولل) واچلشل پایین  سطوه به بسرعت به بطنل داخل فشارهاي دوره این درخالل.رسد

 .شوند بازمل ها بطن كردن ازپمپ اي دورتازه براي یترالم – ئورتآ هاي دریچه آن از پس. گردد مل

  :اي ضربه حجم وبازده(  سیستولل) چلش پایانل حجم(,  دیاستولل)واچلشپایان  حجم - ت 

 مل لیتر میلل 612 الل 662 تا ازآنها هری  برحجم ها بطن طبیدل پرشدن(  دیاستول)  واچلش درخالل

 چلش درخالل ها بطن همانطوركه نآاز پس.  نامند مل( دیاستولل)  واچلش پایان حجم را حجم این.افزاید

 ضربه حجم بازده را حجم این.شود مل كاسته لیترازآن میلل 72 حدود حجمل شوند مل خالل(  سیستول)

 واچلش پایان حجم لیتراست میلل 52 الل 22 حدود كه را ماند مل باقل درهربطن كه حجمل.  گویند اي

)  جهند بخش را شود مل جهانده كه(  دیاستولل)  واچلش پایان ازحجم بخشل.  اند گفته(  دیاستولل)

)  چلش پایان حجم  بشود منقبض بطورقوي قلب هنگامیكه.  است% 12 حدود و گویند(  فراكشن اجكشن

 درخالل خون مقادیرزیادي هنگامیكه برعكس .یابد لیتركاهش میلل 12 الل 62 تا است ممكن( سیستولل

 612 الل 652 تا بطنل( دیاستولل)  واچلش پایان هاي حجم شود مل ها بطن وارد (دیاستول) واچلش

 پایان حجم كاهش و( دیاستولل) واچلش پایان حجم افزایش با.گردد مل افزوده سالم شخص لیتردری  میلل

  . یابد مل افزایش طبیدل ازدوبرابرحد بیش تا اي ضربه حجم بازده(  سیستولل)  چلش

 :اي دریچه سامانه كرد كار

 و ورود به دادن اجازه كاركرد  داراي كه هارا دریچه وفدالیتل ساختاري آهن  وهم متناسب مجموعه

 – است شده ساخته اصلل اجزاي ازاین سامانه این.  گفت توان مل اي دریچه سامانه است خون خروج

 تاندونل هاي طناب.  فیبروز حلقه.  پاپیلري هاي ماهیچه.  دریچه

 دهلیز به ها بطن از خون  برگشت مانع میترال و لتل سه ي ها دریچه.  بطنل دهلیزي هاي كاردریچه-6 

 از خون برگشت مانع ریوي شریان و آئورت  هاللل هاي دریچه و شوند مل( سیستول) چلش درخالل ها

 براي ها دریچه این. شوند مل ها بطن داخل به( دیاستول) واچلش خالل در ریوي هاي شریان و آئورت

 را خون فشاربرگشتل اختالف هنگامیكه یدنل.  شوند مل شدن وباز شدن بسته به( پاسیو) وادار چپ بطن

.  شوند بازمل راند مل جلو به را خون فشارپیشرو اختالف وهنگامیكه شوند مل بسته دهد مل برگشت

 برگشتل جریان به نیازي شدن بسته براي بطنل -دهلیزي  اي پرده و ناز  هاي دریچه شناسل كالبد بدلیل
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 نیاز بیشتر ثانیه صدم چند براي برگشتل سریع جریان به ترهاللل سنگین هاي دریچه درجاییكه. ندارند

 .  دارند

 طناب با بطنل دهلیزي  هاي دریچه هاي پره به  پاپیلري هاي ماهیچه. پاپیلري هاي ماهیچهکرد كار – 1

 انتظار فخالبر اما. شوند مل منقبض ها بطن دیواره باانقباض همزمان ها این. اند چسبیده تاندونل هاي

 كشند مل ها بطن داخل به هارا دریچه هاي پره آن بجاي ولل.  كنند نمل كم  ها دریچه شدن بسته به آنها

 تاندونل هاي اگرطناب. گردند دهلیزها داخل به ها بطن انقباض حدآنهادرخاللاز بیش برآمدگل مانع تا

 و شده برآمده ازحد بیش انقباض درخالل دریچه آن بیفتد ازكار پاپیلري هاي ازماهیچه ویكل شوند پاره

 .گردد قلبل كشنده گاه و شدید ناتوانل موجب است ممكن كه شده شدید نشت موجب گاهل

 هاي دریچه با ریوي و آئورت هاللل هاي دریچهکرد كار.  ریوي و آئورت هاي دریچه کردكار - 9

( سیستول)  چلش درپایان ها درشریان باال فشارهاي اینكه نخست. دارد زیادي تفاوت بطنل دهلیزي

 هاي سوراخ بودن كوچكتر بدلیل آنكه دوم. درآیند بسته وضدیت به هاللل هاي دریچه شود مل موجب

 بیشتراست بطنل دهلیزي هاي دریچه به نسبت وریوي آئورت هاي ازدریچه خون چهش شتاب ها دریچه

 هاي دریچه دربرابر وآئورت ریوي هاي دریچه هاي كناره تند جهش و سریع شدن بسته بدلت همچنین

 با ودهلیزي آئورتل هاي دریچه درپایان. گیرد قرارمل بیشتري مكانیكل سایش درمدرض بطنل دهلیزي

 ریوي و آئورت هاي دریچه ازكالبد.نه هاللل هاي دریچه ولل شوند مل نگهداري تاندونل هاي طناب

 فوق فیزیكل فشارهاي تا باشند شده ساخته خاص پذیروقوام خم فیبروزي بافت با باید آنها كه پیداست

 . نماید تحمل را الداده

 اینكه تا رود مل باال بسرعت آن فشارداخل بشود منقبض چپ بطن هنگامیكه.  آئورتل فشار منحنل– 2

 زیرا رود مل باال كمتري سرعت با بطن فشارداخل بازشد دریچه كه ازآن پس. بازگردد آئورت دریچه

 به خون ورود با.گردد سرازیرمل عمومل شریانل شبكهه ب و شده جاري آئورت بداخل درن  بل خون

)   دندانه كه آنچه.رود مل مترباال میلل 612 حدود تا فشارآن و شده كشیده آنها دیواره شریانل شبكه

 سریع دوره بدلت.شود مل نمایان فشارآئورت درمنحل آئورت دریچه شدن بسته وبا شده گفته(  اینسازورا

 برگشتل جریان این ناگهانل توقف درپل كه است دریچه آن شدن بددازبسته بیدرن  خون برگشتل جریان

 زیراخون شده كاسته( دیاستول) واچلش بسوي فشاردرآن آئورت دریچه شدن بسته دردنباله.باشد مل

 منقبض بطن كه ازآن پیش. دارد جریان ها ورید و محیطل هاي رگ بسوي پیوسته ها شریان درون

 مل است( دیاستولل)  فشارواچلشل كه  جیوه متر میلل 12 به مدموال فشارآئورتل شود منقبض دوباره

 مگر است آئورت با مشابه ریوي شریان و راست فشاردربطن منحنل.است فشارچلشل دوسوم این.رسد

 .باشد مل آن  ششم ی  فشارها این آنكه

 . هاست دریچه شدن بسته به مربوط قلبل هاي صدا.  قلب كردن پمپ با قلب صداهاي رابطه– 5

 به را خون هرتپش درخالل قلب كه است نیرویل مقدار قلب اي كارضربه بازده.  كارقلب بازدهل– 1

 دری  قلب كه است نیرویل كارمقدار اي دقیقه بازده.  دشو بكارمل تبدیلو كند مل پمپ ها رگ داخل

. است دقیقه دری  قلب هاي ضربان تدداد ضربدر اي ضربه بازده با مساوي و كند مل تبدیل كار به دقیقه
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 از خون جابجایل گیرد دربرمل را ازكارقلب بزرگل بخش اي اندازه تا كه لیک است گونه دو قلب بازده

 دوم.  اند نامیده  بیرونل فشاریاكار – كارحجم را این.  پرفشاراست هاي شریان فشاربه كم هاي ورید

 مل ریوي و آئورت هاي دردریچه خودجهش  سرعت به خون دادن شتاب صرف نیروكه كوچكتر بخش

 ی  راست دربطن بیرونل كار بازده.  نامند كارمل ازبازده خون جریان جزن جنبشل نیروي را این.  شود

  خون توده با است الزم جنبشل نیروي ایجاد براي كه هربطن كاراضافل بازده. است چپ بطن ششم

 نیروي درتولید چپ كاربطن بازده بطورعادي.  است متناسب جهش  سرعت دوم توان ضربدر جهانده

 كلل اي ضربه كار بازده دراحتساب وبنابراین است بطن كارآن بازده تمام% 6 فقط خون جریان جنبشل

 سرعت با خون درآن كه آئورت تنگل مانند غیرطبیدل شرایط دربرخل اما.  است پوشل چشم قابل

 جنبشل نیروي ایجاد براي است كارممكن كلل بازده%52 از بیش گذرد مل تن  ازدریچه بیشتري

 . باشد الزم خون جریان

 ( :وافترلود لود پره) پسبار و پیشبار مفاهیم

 شرو  زمانیكه ماهیچه آن برروي فشار ي درجه سازي روشن ماهیچه انقباضل خصوصیات درارزیابل

 آن كه باردربرابرانقباضل این كردن روشن. گویند پیشبار را این.  است اهمیت داراي كند مل انقباض به

 مدموال پیشبار این قلبل انقباض براي.   گویند پسبار را  كند مل اعمال را خود انقباضل نیروي ماهیچه

 پسباربطنل.   شود مل درنظرگرفته اند پرشده ها بطن درزمانیكه و است( دیاستولل) واچلش فشارپایان

 جریان در مقاومت به بطورنامربوط پسباررا گاه.  شود مل وارد درآئورت بطن ازآن كه  است فشاري آن

 هاي وضدیت از دربرخل كه ستآنجادر پسبار و پیشبار مفاهیم اهمیت.  گیرند فشاردرنظرمل بجاي خون

 برابرآنچه در وفشارشریانل( پیشبار) بطن پرشدن فشاردرخالل خون ویاگردش قلب غیرطبیدل كاركردي

  . شوند مل دچارگرفتاري هردو یا و(  پسبار)  شود منقبض بایستل بطن كه

 :قلب انقباض براي الزم یل شیمیا نیروي

 كار رابراي شیمیایل نیروي اسكلتل هاي ماهیچه همانند قلب ماهیچه.  قلب توسط اكسیژن مصرف 

ت خسو وساز سوخت از نیروبطورطبیدل این% 32 -% 72 به نزدی .  كند مل مصرف انقباض

 مل فراهم گلوكز و الكتات موادبویژه سایر از% 92 -% 62 و چرب هاي اسید(  اكسیداتیو)  یاكسیژن

 درهنگامیكه است آزادشده شیمیایل ازنیروي خوبل سنجش قلب اكسیژن مصرف میزان این بنابر. شود

 كه شد گفته ازاین پیش. كنند مل آزاد را نیرو این شیمیایل متفاوت  هاي واكنش.  است بكار مش ول قلب

 است نمایانگركاراضافل توانایل كه(  پتانسیل) كار وتوانایل كاربیرونل دوبخش از  قلب با شده كارانجام

.  كرد مل تخلیه كامال درهرانقباض را خود خون تمام خود انقباض با بطن اگر گرفت مل انجام كه

 ضربدر كند بروزمل انقباض درخالل قلب درماهیچه كه است كششل تناسب به نزدی  اكسیژن مصرف

 كشش چون.  اند نامیده( تایم – تنشن)   زمان –كشش نمایه را این.  ماند مل درانقباض قلب زمانیكه مدت

.  شود بیشترمل مصرف آن درپل بود خواهد باال باشد زیاد(  چلشل)  سیتولل(  پرژر)  فشار هنگامیكه

 مصرف(  چلشل)  سیستولل فشارطبیدل وجود با باشد شده گشاد غیرطبیدل بطنل كه درشرایطل همچنین

 ضربدرقطربطن بافشار متناسب انقباض درخالل قلب ماهیچه كشش شودزیراكه بیشترمل شیمیایل نیروي
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 وبرعكس است شده گشاد داردوبطن وجود فلب نارسایل درجاییكه بخصوص موضو  این.است

 داراي قلب  نارسایل وجود با است ازطبیدل كاربیش بازده مقدارمدینل براي شیمیایل الزم مقدارنیروي

 . باشد مل اهمیت

 :قلب انقباض آیل كار

 ومقدار گردد مل تبدیل حرارت به  شده مصرف شیمیایل نیروي بیشتر قلب ماهیچه انقباض درخالل

 آیل كار را شیمیایل نیروي مصرف كل كاربه بازده نسبت.  رود بكارمل بازدهل براي ازآن اندكل

 قلب نارسایل در. است% 15 الل% 12 قلب كارآیل باالترین.  گویند قلب تركارآیل ساده یا قلب انقباض

  .رسد مل% 62 الل%5 به مقدار این

  : قلب كردن پمپ تنظیم

 اما.  كند مل پمپ دردقیقه را خون لیتر 5 الل 2 حدود فقط او قلب كند مل استراحت شخص هنگامیكه

 كه اصلل ابزارهاي. مقداركاركند بیشترازاین برابر 7 تا2 او قلب است الزم كند فدالیت بشدت درزمانیكه

 حجم در ت ییرات به پاسخ در كه قلبل درون ازتنظیم عبارتند كند مل كارمبادرت این به قلب آنها بوسیله

 . كار خود عصبل سامانه با قلب پمپ قدرت و قلب ضربان راهبريو  دهد مل واكنش درقلب خون جاري

 پمپ خون مقدار موارد اكثر در. استارلین  – فران  سازوكار ---  قلب كردن پمپ  درونل تنظیم - الف

 برگشت را این. شود مل تدیین وریدها از قلب داخل به خون جریان میزان با قلب توسط دقیقه هر در شده

 بافتل خون تمام و كند مل راهبري خودش را خویش خون جریان ازبدن هربافتل یدنل. گویند مل وریدي

 هاي خون بطورخودكاراین قلب.شود مل بازگردانیده دهلیزراست وریدهابه ازراه و آوري جمع آن محلل

 افزایش با همپایگل براي قلب درونل توان این.  سازد مل جاري هادوباره شریان داخل به را شده آورده

 محدوده در تواند مل قلب.  اند گفته قلب استارلین  – ن افر سازوكار را ها شریان داخل به خون جریان

 فران  سازوكار  اساسا.  بفرستد ها سرخرگ داخل به را شود مل آن وارد كه هرمقدارخون فیزیولوژی 

 انقباض قدرت قلب شود كشیده بیشتر پرشدن درخالل قلب ماهیچه چه هر كه آنست بمدنل استارلین  –

 تمام فیزیولوژی  حدود در قلب دیگر بدبارت. گردد مل آئورت وارد بیشتري خون ومقدار یافته بیشتري

 استارلین  فران  سازوكار درتوضیح.  كند مل باشدپمپ برگشته آن به وریدها راه از كه را خود خون

 این.  شود ترمل كشیده قلب خودماهیچه  آید مل بطن بداخل اضافه خون مقداري هنگامیكه شود مل گفته

 براي درجه آخرین تا ومیوزین آكتین هاي چه میله آنكه فشاربدلت افزایش با ماهیچه شود مل سبب بنوبت

 خون بطورخودكار خودش كردن پمپ افزایش بدلیل بطن بنابراین. گیرند فشاركناریكدیگرقرارمل ایجاد

 حد با  مطلوب طول حد سر تا شده كشیده ماهیچه توانایل این.  كند مل پمپ ها شریان بداخل را اضافل

 درازشدن براثرمهم افزون.  است صاف هاي ماهیچه هاي ازویژگل كه شود مل كارمنقبض اكثربازده

 گیكشید.  شود افزوده آن حجم زمانیكه در افزاید مل را قلب كردن پمپ  دیگري عامل قلب ماهیچه

 پمپ مقدار افزایش وباعث افزاید مل را قلب ضربان% 12 تا% 62  بطورمستقیم دهلیزراست دیواره

  . دارد یكمترارتباط  استارلین  فران  سازوكار با اگرچه شود مل  درهردقیقه خون
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 و سمپاتی  اعصاب با قلب كردن پمپ كارآیل ---پاراسمپاتی  و سمپاتی  اعصاب با قلب راهبري - ب

 فشار از مدینل سطح براي.شود مل راهبري اند شده فراهم قلب براي فراوانل به كه(  واگ)  پاراسمپاتی 

 تحری  با% 622 از بیش است ممكن اغلب(  قلبل بازده)  هردقیقهدر شده پمپ مقدارخون دهلیزي

 پاراسمپاتی  تحری  با صفر به نزدی  ویا صفر تا است ممكن بازده این دربرابرآن.  یابد افزایش سمپاتی 

 الل 612 تا دقیقه در 72 از را آن ضربان جوان قلب دری  تواند مل سمپاتی  قوي تحری .  یابد كاهش

 وحجم ببرد دوبرابرباال تا را قلب انقباضل قدرت همچنین.  دهد افزایش دردقیقه 152 تا گاهل و122

 دو تا را قلبل بازده اكثر حد است ممكن اغلب سمپاتی  تحری  بنابراین.  دهد افزایش را جهشوفشار خون

  دربرابرآن.گردد مل افزوده استارلی  ازسازوكارفران  ناشل برافزایش افزایش این.برابربیافزاید سه الل

  .دهد كاهش را قلبل پمپ اي اندازه تا  هایل راه از تواند مل آیند مل قلب به كه سمپاتی  اعصاب وقفه

 شوند مل تخلیه كند سرعت با پیوسته  آیند مل قلب به كه سمپاتی  اعصاب هاي رشته  طبیدل درشرایط

 هنگامیكه  بنابراین.  نگهمیدارد نباشد سمپاتیكل تحری  باالتراززمانیكه% 92 حدود در را كردن پمپ كه

 رامل بطنل انقباض قدرت و قلب ضربان كاهش این است طبیدل حد زیر سمپاتی  عصبل دستگاه فدالیت

(  واگ) پاراسمپاتی  قوي تحری . شود مل كاسته طبیدل% 92 تا قلب كردن پمپ سطح خهت بدین. كاهد

 ازاین مدموال فلب نآاز پس ولل كند متوقف را قلب ثانبه چند مدت براي تواند مل آیند مل لبق به كه

 تپد مل دارد وجود پاراسمپاتی  تحری  زمانیكه تا دردقیقه ضربان 22 الل 12 تدداد وبا رهد مل گرفتاري

 پراكنده دردهلیزها بیشتر پاراسمپاتی  هاي رشته.  بكاهد% 92-12 تا را قلب انقباضل قدرت تواند مل و

 .اثرداردتا انقباض آن  قلب بیشتربرضربان پاراسمپاتی  تحری  دلیل بهمین. هستند ها وكمتردربطن اند

% 52 تا تواند مل آن انقباضل قدرت اند  كاهش و قلب ضربان كاهش با پاراسمپاتی  تحری  حال اینبا

  . بكاهد را بطنل ازپمپ

 :قلب بر كلسیم و پتاسیم هاي تاثیریون

 در زیادي پتاسیم. دارد اي ماهیچه انقباضل فراگرد تحری  در مهمل نقش كلسیم هاي یون كه شد گفته 

 وقفه موجب آن زیاد مقادیر. شود مل آن ضربان كندي و قلب شلل و گشادي موجب سلولل خارج مایع

 اگراین. شود مل  بطنل-دهلیزي ي دسته راه از ها بطن به ازدهلیزها قلبل(  ایمپالس)  انگیخت هدایت

 سرحد تا را بیمار ریتم اختالل و قلب ماهیچه شلل  برسد لیتر در واالن اكل میلل 61 الل 1 به  افزایش

)  توان سلولل خارج درمایع پتاسیم زیاد غلظت كه است واقدیت ازاین ناشل آثار این.  كشاند مل مرگ

 مخالف كلسیم هاي یون افزایش. كاهد مل قلب اي ماهیچه هاي دررشته را اي پرده استراحت(  پتانسیل

 انقباض چرخه بطورمستقیم كلسیم یون زیرا شود مل  اسپاستی  انقباض باعث و است پتاسیم هاي اثریون

 هاي یون افزایش مشابه قلب شدگل شل سبب كلسیم هاي یون كمبود دربرابرآن.  انگیزاند برمل را قلبل

 آثارغیر بنابراین. شود مل راهبري باریكل درمحدوده كلسیم هاي یون خوشبختانه.  گردد مل پتاسیم

 . شود مل مالحظه نظربالینل از بندرت كلسیم هاي غلظت طبیدل
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 :  بركاركردقلب گرما اثر

 دو تا اوگاهل قلب ضربان شود مل دیده كردن درتب آنچه رودمانند باال انسان بدن گرمايچنانچه 

 پایین  دردقیقه ضربه چند تا گاهل قلب ضربان كاهش موجب گرما كاهش دربرابرآن.رود مل برابرباال

 است فارنهایت درجه 72-12 بین حرات درجه درجاییكه شود مل دیده بموت درمشرف آنچه مانند آید مل

 خود  چرخه در شتاب وموجب یابد مل افزایش ها یون به قلبل هاي ماهیچه پرده تراوایل گرما افزایشبا 

 شود مل تشدید حرات درجه متوسط افزایش با گذرا بطور اغلب قلب انقباضل قدرت.  شود مل تحریكل

 را قلب وساز سوخت دستگاه گرما افزایش شدن طوالنل اما افتد مل اتفاق بدن فدالیت درخالل نظیرآنچه

 .گردد مل راهبري یل سازوكارها با بدن دماي میزان.شود مل سستل موجب ودرپایان سازد مل فرسوده

 باالي به شریانل فشارمتوسط زمانیكه تا.  كاهد نمل را قلب بازده خاص درمحدوده فشار بار افزایش

 فشار با قلب  طبیدل كاركرد درخالل دیگر بدبارت .شود نمل كاسته قلبل بازده برسد مترجیوه میلل 612

 مل بدن هاي بافت به و گذرد مل ازآئورت براحتل خون مترجیوه میلل 622 الل 12(  چلشل)  سیستولل

 . كند مل راهبري قلب به را خون وریدي گشت باز رسدكه

 :قلب آهنگین(  تیشن اكزاي)  برانگیزي

 این وهدایت الكتریكل آهنگین هاي(  ایمپالس)  برانگیخت تولید كه است اي ویژه سامانه داراي قلب

 :ازمتشکل  سامانه این.  دهد مل انجام بسرعت درقلب هارا برانگیخت

 كوچ  نوار گره این. دارد برعهده را ها نگیختابر ایجاد كه دهلیزي سینوسل ویا سینوسل گره - 6

 دیواره در كه متر میلل ا كلفتل و 65 درازاي و 9 پهناي به است قلبل اختصاصل ازماهیچه شكل بیضل

 این. قراردارد باالیل اجوف ورید سوراخ خارج زیروقدري در درست دهلیزراست فوقانل جانبل-خلفل

 رشته.  متراست میكرون 5 – 9 فقط وقطرآنها ندارند انقباضل خاصیت كه است هایل رشته داراي گره

 سینوسل درگره كه كاري وهرتوان شده پیوند دهلیزي اي ماهیچه هاي رشته به بطورمستقیم گره هاي

 استدداد قلبل هاي ازرشته برخل. رسد مل دهلیزها اي ماهیچه هاي یاخته دیواره به درن  بل شود ایجاد

 رشته.  گردد مل وانقباض خودكار آهنگین تخلیه  موجب كه است فرآیندي واین دارند  برانگیزي خود

 گره سینوس دلیل همین به. اند چنین اي گره سینوس هاي رشته بویژه قلب هدایتل سامانه اختصاصل هاي

 توان  بودن كمترمنفل برپایه اي گره سینوس آهنگینل. كند مل راهبري را قلب درتمام تپش میزان  اي

 دربرابر(  ولت میلل -15 تا -55)   آن براي كه است اي گره سینوس هاي رشته اي پرده استراحت

 سینوسل هاي رشته اي یاخته هاي پرده كه است قلبل ماهیچه هاي رشته براي ( ولت میلل -32 تا -15)

 مقداري  شونده وارد كلسیم و سدیم مثبت بارهاي و پذیرتراند نشت وكلسیم سدیم هاي یون به بطورطبیدل

 سینوس هاي رشته در كار توان بودن منفل كمتر دراین. كنند مل خنثل را اي یاخته داخل بودن ازمنفل

 .اند شده فدال غیر  سریع هاي كانال باشد مل ولت میلل(  -55)  ولت میلل(  -32) بجاي كه  اي گره

 بیش براي ولت میلل( -55) كمترازحدود اي پرده توان هرزمان كه است این علت.  اند شده بلو  یدنل

 مل را سریع سدیم هاي كانال كه اي یاخته پرده داخل فدال غیر هاي دروازه بماند باقل  ثانیه صدم ازچند
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 یدنل.   شوند باز توانند مل كلسیم-سدیم هاي كانال فقط بنابراین.  مانند مل طور همین و شده بسته  بندند

 ایجاد بطنل ماهیچه كار توان تر كند دهلیزي  گره كار توان درنتیجه. كارگردند توان وباعث شوند فدال

 تا افتد مل اتفاق بكندي خودش منفل حالت توان این كاربازگشت توان این ازایجاد بدد همچنین. گردد مل

 به اي گره سینوس هاي رشته (  ) ذاتل پذیري نشت. افتد مل بطنل هاي رشته براي كه تندي بازگشت

 . شود مل آنها برانگیزي خود موجب وكلسیم سدیم هاي یون

 اینها.   كند مل هدایت بطنل دهلیزي ي گره به گره ازاین را ها برانگیخت كه  اي گره بین هاي راه –1 

 خلفل راه و میانل راه و قدامل راه.  هستند راه سه داراي

 طنب به ازآنكه پیش شوند مل روبرو درن  با هادردهلیز برانگیخت درآن كه  بطنل دهلیزي ي گره -9 

 هربرانگیختل.  دارد قرار لتل سه دریجه پشت درست راست دهلیز خلفل دردیواره گره این.  برسند ها

 دهلیزي گره به سینوسل درگره ازآغازخود بدد ثانیه 29/2 درحدود اي گره بین هاي راه بددازعبوراز

 دسته به ورود از قبل بطنل دهلیزي درگره ثانیه 23/2 حدود در دیگري تاخیر ازآن پس.  رسد مل بطنل

 چند از كه بطنل دهلیزي دسته به ورسیدن عبور درراه ثانیه 22/2 حدود تاخیرنهایل.  دارد بطنل دهلیزي

 برانگیخت رسیدن براي زمان ثانیه 61/2 حدود بنابراین.  كشد مل طول است شده تشكیل لیفل ناز  الیه

 جانكشن گپ) ها درزگاه تدداداتصال تاخیركاهش علت. شود مل صرف بطن به رسیدن تا سینوسل ازگره

 تحریكل هاي یون دربرابر بسیارزیاد مقاومت كه باشد مل هدایتل درمسیرهاي درپل پل هاي یاخته بین( 

 . است دیگري رشته به هدایتل رشته ازی 

 . كند مل راهنمایل بطن به دهلیز از را ها برانگیخت كه بطنل -دهلیزي سته د - 2

 كند مل هدایت قلب تقاط تمام به را قلبل هاي برانگیخت كه پوركنژ هاي رشته از اي دسته هاي شاخه -1

 در و شده ها بطن وارد  بطنل دهلیزي  دسته ازراه و آمده بطنل دهلیزي  ي ازگره كه پوركنژ هاي رشته

 در كه آن بقیه گذرد مل بطنل -دهلیزي  فیبروزي سد از كه آن نخست تكه بجزن.  گردد مل پخش ها آن

 بطنل دهلیزي گره هاي رشته در آنچه با مخالف كه است كاركردي هاي ویژگل داراي شده منشر بطن

 كاري توان سرعت داراي و بوده قلبل هاي رشته تراز طوالنل هاي رشته داراي ها این.  شود مل دیده

 رشته از برخل برابر 652 و قلبل هاي رشته برابر شش كه هستند ثانیه در متر 2/2 الل 5/6  مدادل

  انتقال قلب ماهیچه  بقیه راه از قلبل هاي برانگیخت تا شود مل سبب این باشد مل بطنل دهلیزي گره هاي

  شده جاداده هاي درصفحه ها درزگاه تراوایل بسیارباالي سطح به را باال سرعت این.  باشد داشته آنل

 آسانل به ها یون بنابراین.  دهند مل نسبت آرایند مل را پوركنژ هاي رشته كه  درپل پل هاي یاخته بین

 دهلیزي دردسته انتقال.  كنند مل تشدید را آن وسرعت شوند مل منتقل همجوارخود یاخته به اي یاخته از

 باعث فیبروزكه دربافت اي ماهیچه هاي رشته وجود یا و بیماري مگردرمواقع  است یكطرفه بطنل

 از بدد بطنل -دهلیزي دسته.  شود مل جدي هاي آریتمل وایجاد دهلیز به بطن از( انتري ري) واگشت

 آندو زیر واز شده تقسیم چپ و راست قسمت دو به  بطن دو بین متردردیواره میلل 65 تا 5 حدود پیمودن

 هاي رشته با  بطن دیواره سوم ی  به ورود با سپس و كند مل مسیر طل قلب نو  بسوي هرطرف كارد
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 رشته انتهاي تا بطنل دهلیزي دسته مسیراز پیمودن براي شده صرف زمان. خوردند مل پیوند اي ماهیچه

 . است ثانیه/ 29 حدود پوركنژ هاي

 :قلب در  وهدایت برانگیزي  راهبري

.  نیست چنین بیماري درموارد.  خیزد برمل دهلیزي ازسینوس بطورطبیدل قلبل هاي برانگیخت 

 اي گره هاي رشته كه راهل بهمان زادي درون هنگینآ برانگیزي است ممكن هم قلب دیگر هاي دربخش

 .بیفتد است ممكن بیشتر اتفاق پوركنژاین هاي ورشته بطنل دهلیزي گره براي. بیفتد اتفاق دهند مل انجام

 الل 65 پوركنژ هاي رشته. زند مل دردقیقه تپش 12 الل 22تدداد با بطنل دهلیزي گره  قاللتاس درحالت

 است سینوسل گره پیشتازي همین.  زند مل دقیقه در 12 الل 72 سینوسل گره كه درصورتل دردقیقه 22

 . دارد خود نفوذ زیر را تپنده هاي سایركانون كه

 :قلبل پاراسمپاتی  و سمپاتی  اعصاب توسط ها برانگیخت وهدایت قلب آهن  راهبري

 بطورعمده(  ها واگ)   پاراسمپاتی  اعصاب.  شود مل پشتیبانل  پاراسمپاتی  و سمپاتی  بااعصاب قلب

 بطنل هاي ماهیچه به اندكل بمقدار و دهلیزي هاي ماهیچه وكمتربه بطنل ودهلیزي سینوسل هاي گره به

  برانگیزي.  رودند مل قلب هاي قسمت تمام به سمپاتی  عصبل هاي رشته برعكس. روند مل

 از كولین استیل هورمون برانگیزي دراین.  گردد قلبل ایست حتل ویا كندي سبب تواند مل پاراسمپاتی 

 و اي گره سینوس ضربان میزان كاهش یكل. بود دواثرخواهد داراي و شده آزاد واگ اعصاب انتهاي

  انتقال كه بطنل و دهلیزي هاي ماهیچه بین بطنل دهلیزي جنكشنال هاي رشته برانگیزي  كاهش دیگري

 را قلب كردن پمپ میزان واگ  متوسط تا مالیم برانگیزي.  كند مل كند ها بطن به را قلبل هاي انگیخت

 اي گره سینوس آهنگین تحری  بطوركامل تواند مل واگ شدید برانگیزي.  كاهد مل مقدارطبیدل تانصف

.  كند سد بطنل دهلیزي گره راه از ها بطن به ازدهلیزها را قلبل هاي برانگیخت  ویاانتقال كند متوقف را

 اما ایستد مل ثانیه 12 تا 5 مدت براي ها بطن تپش.  رسند نمل ها بطن به تحریكل درهرموردعالئم

 ازخودشان ضربانل بطنل -دهلیزي  دسته بطنل دردیواره پوركنژمدموال هاي ازرشته كوچكل نواحل

.  اند گفته بطنل گریز را پدیده این.  شود مل ها دربطن دقیقه در 22- 65 تدداد با انقباض وموجب ایجاد

 زیاد افزایش وموجب آزاد پاراسمپاتی   اعصاب ازانتهاي كولین استیل زیادي مقدار واگ برانگیزي با

 را رشته ازآن خارج به پتاسیم سریع نشت كه شده  پتاسیم هاي یون به آن هاي رشته هاي پرده تراوایل

 تحری  و دهد مل افزایش را شدن  قطبل و ترگردیده منفل ها رشته داخل حالت دراین. گردد مل باعث

 اي گره سینوس اي پرده استراحت توان پرقطبل  حالت این اي گره درسینوس.گردد كمترمل بافت پذیري

(  -12 الل -55)  به ولت میلل(  -75 الل -15)  یدنل طبیدل به ترنسبت منفل توجهل قابل سطح تا را

  كلسیم و سدیم ورود از حاصل سینوسل ي گره پرده توان  اولیه افزایش بنابراین.  رساند مل ولت میلل

 گره اي رشته این آهنگل میزانرام این برسد برانگیزي براي  اي آستانه به بتواند تا كشد مل طول بیشتر

 این آهنگین  برانگیزي خود تمام دارد امكان شد با قوي بقدركافل واگ اگرتحری . كاهد مل بشدت را اي

 كوچ  هاي رشته  واگ تحری  از حاصل پرقطبل حالت این بطنل  دهلیزي درگره.  كند متوقف را گره

 روبرو مشكل با گره هاي رشته درتحری  كافل الكتریسته ایجاد براي گره این به ورود براي را دهلیزي
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 اي گره هاي رشته به انتقالل هاي رشته در قلبل هاي برانگیخت  انتقال ایمنل عامل بنابراین.  كند مل

 مل روبرو بادرن  را ها انگیخت این هدایت بسادگل متوسط كاهش ی .  یابند مل كاهش بطنل دهلیزي

  . شود مل هدایت  كامل توقف موجب زیاد كاهش اما  كند

 قلب تددادضربان ابتدا. گردد مل شكل این به  قلب روي مدكوس اثرات موجب اساسا سمپاتیكل برانگیزي

.  افزاید مل را وبطنل دهلیزي  انقباض قدرت  آنكه سوم.  افزاید مل را هدایت سرعت دوم  افزاید مل را

 قدرت و برابر سه تا قلب ضربان.  شود مل قلب كلل فدالیت افزایش باعث سمپاتی  تحری  آنكه خالصه

 زیاد سمپاتی  اعصاب انتهاياز نفرین نوراپل سازوكارتراوش دراین.  افزاید برملبرادو تا را انقباضل

   دهد مل افزایش را ضربان كه انگیزاند برمل را درنرژی آ ی  بتا هاي گیرنده  نفرین نوراپل.شود مل

 سدیم هاي یون به نسبت اي رشته هاي پرده تراوایل  افزایش باعث هورمن این كه است براین اعتقاد

 را تري مثبت استراحت توان ایجاد كلسیم و سدیم به  تراوایل افزایش سینوسل درگره.  شود مل وكلسیم

 مل تحریكل خود آستانه بسوي(  دیاستولی )  واچلشل اي پرده توان جریان میزان افزایش وباعث كند مل

 دهلیزي  دسته و گره در.  درپی آن می آید ضربان افزایش سپس و تحریكل خود شتاب بنابراین. شود

 هدایتل هاي رشته هاي دسته از هربخش تحری  براي را كار توان كلسیم و سدیم تراوایل افزایش بطنل

 هاي یون به تراوایل افزایش.  دارد وجود بطن به ازدهلیز هدایت زمان كاهش براین بنا. كند مل تر آسان

 كلسیم هاي یون زیرا است سمپاتی  تحری  با قلب ماهیچه  انقباضل قدرت افزایش مسئول قسمتل تا كلسیم

  .دارند(  میوفیبریل)  قلبل هاي رشتچه  انقباضل هاي چرخه درتحری  قدرتمندي نقش

  خون گردش

 مقاومت: و جریان و فشار بیوفیزی  

 بطور خدمات این.است بدن ی ها وبافت ها یاخته مناسب زندگل براي رسانل خدمت خون گردش كاركرد

 مناسب محیطل نگهداري ها، هورمن ترابري وسمل، موادپسماند ترابري موادم ذي، ترابري شامل عمده

 .شوند مل... و اي یاخته و بافتل ازمایدات

 :خون گردش فیزیكل هاي ویژگل

 داراي بخش هر. باشد مل ریوي خون گردش  دیگري و محیطل خون گردش یكل دوبخش داراي 

 منتقل ها بافت به زیاد فشار با را خون كه قوي اي ماهیچه دیواره با ها سرخرگ  شامل كه است اجزایل

 عمل راهبر مجاري بدنوان و هستند ها سرخرگ از كوچكل هاي شاخه(  آرتریول)  ها شریانچه. كند مل

 هستند قوي اي ماهیچه هاي دیواره داراي ها این. ریزند مل شریانل هاي شاخ  به را خون كه كنند مل

 ها بافت نیاز به وبسته سازند مل وبسته برابرباز چندین تا را مجاري این شدن شل و شدن سفت با كه

 كم و ناز  هاي دیواره داراي(   كاپیلري) یل مویینه هاي رگ.  دهند مل ت ییر را ها آن خون جریان

 و ها والكترلیت غذایل ومواد مایدات تبادل ها این كاركرد.  باشند مل  سوراخ وتددادزیادي ماهیچه

 كرده آوري جمع را ها یینهوم خون ها وریدچه.  است بینابینل مایدات و خون بین وسایرمواد ها هورمون

 كننده رهیذخ درضمن و هستند ها مویینه از برگشتل خونگاه گذر ها سیاهرگ.  فرستد مل ها سیاهرگ به
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 خون درگردش خون كل% 12.  كند راهبري را اضافل خون میزان شدن بازوبسته با درمواردي تا خون

 ها سرخرگ در% 69 و درسیاهرگها عمومل گردش خون% 12. است قلب و ریه در% 61 و عمومل

% 3 ها ریه و% 7 داراي قلب.  است عمومل مویینه ي ها رگ و ها( آرتریول)  ها شریانچه در% 7 و

 را خون گردش مهم كاركرد این.  است اند  ها مویینه خون حجم كه است دراین شگفتل.  باشند مل خون

 ها مویینه به مربوط آن بیشترین و آئورت به مربوط مقطع سطح مقدار كمترین.  رساند مل مواد تبادل در

 بداخل قلب با خون پیوسته كردن پمپ درپل.  دارد تفاوت خون گردش مختلف هاي فشاردرقسمت.  ست

 تپشدار  قلب كردن پمپ كه همچنین.  است جیوه متر میلل 622 وحدود باال درآئورت فشارمتوسط آئورت

 12( دیاستولل)  واچلشل و612(  سیستولل)  فشارچلشل بین فشارشریانل این باشد مل(  پالساتایل) 

 در.  میرسد صفر به اجوف هاي سیاهرگ خود ي درانتها فشارآن خون گردش طل در.  كند مل نوسان

 جیوه متر میلل 62  انتها ودر95  ها مویینه درابتداي فشار.  شود مل وارد دهلیزراست به خون اینجا

 تراوش براي كه بوده مترجیوه میلل 67 حدود بسترعروقل دراغلب آن متوسط فشاركاركردي.  است

 خون جریان سایرجاها هاهمانند ریه در.  كند مل كفایت ها مویینه دیواره كوچ  هاي ازسوراخ پالسما

 جیوه متر میلل 61 آن فشارمتوسط و 1 ودیاستولل 15 حدود ریوي شریان فشارسیستولل ولل تپشداراست

 در ها ریه از كه كلل خون حال این با.  است جیوه متر میلل 7 ریوي هاي مویینه فشارمتوسط.  باشد مل

  . است عمومل درگردش خون اندازه به گذرد مل هردقیقه

 : خون گردش كاركرد پایه اصول

 این هاي كاركرد همه زیربناي اي پایه اصل سه اما است پیچیده خون گردش كاركرد تفضیل اگرچه

 . باشند مل دستگاه

 نیاز گاهل.  شود مل راهبري بافت نیازآن با دررابطه بدقت بیشترو بدن هربافت به خون جریان میزان-6

 عادي برابرحالت7 الل2 از بیش تواند نمل قلب ولل رسد مل استراحت حالت برابر 92 الل 12 به بافت

 میكرسكوپل هاي رگ شدن گشاد و تن  هاي واكنش با موضدل راهبري لذا.  ببرد باال را خود بازدهل

 ت ییرجریان با را ویژه نیازهاي پیوسته بطور ها سایرپسماند و وگازكربنی  م ذي ومواد مقداراكسیژن به

 . دارند راهبري خون جریان درت ییر ها وهورمن مركزي اعصاب همچنین. كند مل برآورده خون

 . شود مل راهبري بافت موضدل هاي جریان تمام جمع با عمده بطور قلبل بازده – 1 

.   است مستقل قلبل بازده راهبري و موضدل خون جریان راهبري از عموما فشارسرخرگل تنظیم – 9 

 درهرزمانیكه.   است كرده فراهم را اي گسترده سامانه خون فشار راهبري براي خون گردش دستگاه

 گردش در را ت ییراتل عصبل هاي تاب ازباز سیلل  ثانیه درچند بیفتدتور 622 تراز پایین فشارخون

 انقباض افزایشو قلب كردن پمپ قدرت افزایش سبب این. انگیزاند فشاربرمل آوردن باال براي خون

 سوي از.   است  بزرگ هاي شریان بسوي ها آرتریل بیشتر عمومل وانقباض قلب بسوي وریدي ذخایر

 تنظیم و ها هورمن تراوش با فشار درراهبري دیگري مهم نقش روزها وحتل ها بددازساعت ها دیگركلیه

  . كنند مل بازي خون حجم
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   :سیاهرگ و سرخرگل هاي سامانه هاي كاركرد و ها رگ پذیري حجم

 طبیدت. ندهست گشادشدنل خونل هاي رگ همه كه آنست ها رگ سامانه ارزش با هاي ویژگل از یكل

 تددیل را فشار هاي نوسان و سازد مل آسان را قلب دار تپش بازدهل با همگامل ها سرخرگ گشادشدن

 كوچ  بسیار هاي رگ درون خون از اي پیوسته و آرام جریان تا شود مل سبب خاصیت این.  كند مل

 در فشار افزایش اند  با.  كنند باز را خود توانند مل تر بیش ازهمه ها سیاهرگ.  باشد فراهم ها بافت

 كرد كار ها سیاهرگ  بنابراین.  انبارشود درآنها اضافه خون لیتر 2/6 تا 2/ 5 است ممكن ها سیاهرگ

 میزان.  آید بكار لزوم مورد سایرنقاط براي مناسب درشرایط تا دارند زیاد بمقدار را خون انباركردن

 مل بیان فشار افزایش مترجیوه هرمیلل ازاي به حجم بخشل افزایش طبیدل بطور را ها رگ پذیري حجم

 . كنند

  : است چنین آن بینل دستورپیش

 شود سبب جیوه متر میلل ی  اگر یدنل( .  اولیه حجم*فشار افزایش\حجم افزایش= ) ها رگ پذیري حجم

 مل آنرا پذیري حجم  بیافزاید لیتر میلل ی  را خود حجم است داشته جا متر میلل 62  درابتدا كه رگل

 پذیري حجم در هایل تفاوت.  كرد بینل پیش جیوه درهرمیلیمتر% 62 یا جیوه متر میلل هر در 6/2 توان

 قوي ها سرخرگ هاي دیواره شناسل ازنظركالبد یدنل.  دارد وجود ها سیاهرگ و ها سرخرگ

 همانند ها سیاهرگ هم درریه.  ست ها برابرسرخرگ 1 آنها پذیري حجم دلیل بهمین.هاست ترازسیاهرگ

.  پذیرند حجم عمومل هاي برابرسرخرگ شش ریوي هاي سرخرگ اما است عمومل هاي سیاهرگ

 به خون ازگردش قسمت دری  كه است خونل حداكثرمقدار(  كپسیتانس یا كومپیلیانس)  عروقل گنجایش

(.  فشار در افزایش\ حجم در افزایش) از عبارت مقدارآن. شود فشارایجاد افزایش مترجیوه میلل ی  ازاي

 ممكن دارد كمل حجم كه گشادشدنل بسیار رگ ی  یدنل.  دارد وجود تفاوت وگنجایش پذیري حجم بین

  حجم ضربدر پذیري حجم با گنجایش كه زیرا دارد تري بزرگ حجم كه رگ ازی  كمتري گنجایش است

 برابرباز 1 این زیراكه است متشابه سرخرگ ی  برابر 12 عمومل سیاهرگ ی  گنجایش.  است مساوي

 ( 1=1*9 ) دارد جحم برابربیشتر 9و تراست شدنل

 آن درپل و گردد مل كاسته یا افزوده ها رگ صاف هاي ماهیچه تون آن بازداري یا سمپاتی  بابرانگیزي

 گردش از بخشل ت ییر با كه ش آنستارزش روش این به راهبري.  شود مل كم ویا زیاد فشاردرهرحجمل

 مل باعث خون گردش هادر رگ تون افزایش اینكه مانند.  شود مل مند بهره ازآن دیگري بخش خون

 عروقل گنجایش راهبري.  دهد افزایش را آن كردن وپمپ شده قلب وارد ازخون زیادي حجم شود

 اندازه قدر آن ها درسیاهرگ بویژه سمپاتی  تون تشدید.  دارد بسیاراهمیت ریزي خون درخالل سمپاتی 

  . دهد ادامه خون كلل حجم% 15 كاهش با حتل را خود كارطبیدل خون گردش تا میكاهد را آنها

 فشار درابتدا زیاد حجم درمدرض رگ كه آنست بمدنل(  شلل – فشار)  ها رگ  افتاده عقب ظرفیت

 مل موجب رگها دیواره  صاف هاي ماهیچه ي  پیشرونده تاخیري كشیدگل اما دهد مل نمایش را زیادي

 افتاده عقب ظرفیت سازوكار. بازگردد طبیدل وضع به ساعت چند تا دقیقه چند درمدت فشار این تا شود
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 در همچنین.گردد ایجادمل تطابق شود مل اضافه ها رگ به خون زیادي حجم كه درمواقدل تاخیري یا

 چند تا دقیقه چند كاردرمدت بطورخود خون گردش رود مل ازدست حجم زیادي مقدار كه شرایطل

.  آورد مل هجوم ها سرخرگ داخل به خون مقدار قلب درهرضربان.  كند مل اصاله را آن ساعت

 مسیراز درطل اما. بود خواهد جاري ها دررگ دیاستول و سیستول درخالل خون پذیري حجم براساس

 دری .  ندارد وجود ضربانل هیا تقریبا مویینه هاي دررگ كه بطوري گردد مل كاسته آن ن ضربا شدت

 ودر(  چلشل) سیستولل فشار  است جیوه متر میلل 612 كه خود حد ترین درباال را فشار جوان شخص

 فشار دو این بین تفاوت.  یند گو(  واچلشل)  دیاستولل  است جیوه متر میلل 12 كه خود حد ترین پایین

  گذارند مل اثر فشار براین بزرگ عامل دو.  گویند نبض فشار را آن كه است جیوه متر میلل 22 حدود

 عامل.  شریانل درخت(  كلل پذیري جحم( ) كومپیلیانس) ظرفیت ودیگري اي ضربه حجم بازده یكل

 بازده با بطوركلل.  موثراست سیستول درخالل آن هاي ویژگل كه قلب(  اجكشن)  جهند بنام كمترمهم

 بنابراین و بیشتراست درهرضربان كند تطابق ها درشریان باید كه بیشترمقدارخونل اي ضربه حجم

 برعكس.  شود مل بیشتر فشارنبض وبنابراین بیشتراست ودیاستول سیستول فشاردرخالل وكاهش افزایش

 شریان داخل به شده پمپ خون از مدینل حجم فشاربراي افزایش كمترباشد شریانل دستگاه ظرفیت هرچه

 آن مقدار.  یابد مل برابرافزایش دو تا نبض فشار بشوند سفت عروق كه درشرایطل.  بیشتراست ها

 ( شریانل ظرفیت \ اي ضربه حجم=  نبض فشار)  از ترعبا

 (:دیاستولل)  واچلش و( سیستولل) چلش فشارهاي گیري اندازه بالینل هاي روش

 . مستقیم غیر روش – 1.  مستقیم روش – 6

 گوشل روش مستقیم غیر هاي روش ازاین یكل.  شود مل استفاده مستقیم غیر روش از مدمول درشرایط

 ابتداي در.. كنند مل باد را آن و شده بسته ی شخصبازو دراطراف فشارسنج كاف  روش دراین.  است

 حال این با.  شود نمل شنیده ازگوشل صدایل هیا بندد مل را كوبیتال آنته شریان كه كاف فشار افزایش

 ضربان هر با شریانل فشار دوره از بخشل درخالل كرد رامسدود شریان این بقدركافل فشاركاف زمانیكه

 صدا این كه است براین عقیده. گویند كوف كروت هاي صدا را ها صدا این.  شود مل شنیده ازآن صدایل

 این.  شود مل ناشل ها رگ دیواره هاي لرزش از دیگر قسمت و بسته نیمه درعروق خون ازجت ها

 و ها برسرخرگ گرانش عامل. شوند مل حاصل كاف دراطراف خون جریان دراثرتالطم ها لرزش

 622 او قلب سطح در شریانل متوسط فشار و است ایستاده كه شخصل براي مثال.  دارد اثر هاهم مویینه

 گفته كه وقتل این بنابر.  است مترجیوه میلل 632 حدود ها پا سطح در او شریانل فشار مقدار باشد مل

 والزم است قلب گرانشل درسطح فشار این كه است مدنل این به باشد 622  شریانل فشار كه شود مل

  . باشد دیگر جاهاي در نیست

 زمانل تا.  شود مل برده(  چلشل)  ترازفشارسیستولل باال فشاركاف ابتدا  گوشل با فشارخون تدین براي

 پایین در(  كوف كوروت)  صدایل هیا و ماند مل مسدود كامال بازویل شریان شد باالتربا فشاركاف  كه

 سیستولل ازفشار كمتر اندازه به و شود كاسته بتدریج كاف فشار كه همین اما.  شود نمل شنیده انسداد

 زدن تقه صداي گوشل با شخص فشار ودراوج كند مل گریختن به شرو  اززیركاف خون برسد
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 فشار كه همانطور.  است( سیستول)چلش فشار مدادل صدا این شنیدن. شنود مل نبض لمس با راهمزمان

 بیشتر و دارد زدن تقه خاصیت كمتر و كند مل ت ییر كورتكوف صداي شودكیفیت مل آورده پایین كاف

  شود مل نزدی  دیاستول فشار به فشاردركاف كه وقتل درنهایت ازآن پس.  شود مل تر خشن و آهنگین

 مقدارآن اندكل البته.  است( دیاستول)  فشارواچلش مدادل جا این.  شود مل خاموش ناگهان صدا این

.  شود مل شنیده بازهم صدا كاف كامل تخلیه با  وریدي– شریانل هاي درفیستول.  است شده بیشترتخمین

 . است% 32 روش این صحت

 : ها سیاهرگ كرد كار

 شدن بسته و باز توان داراي  قلب به خون برگذرگاه عالوه ها سیاهرگ كه است شده روشن امروزه

.  دارند مهمل نقش قلب بازده تنظیم ودر بوده قلب بسوي(  سیاهرگل پمپ)  خون راندن و خون وذخیره

 هاي دروریدو ( -62) ساژیتال درسینوساینکه از عبارت مختلف هاي فشاردربخش ایستاده درحالت

 م بنل باالي درناحیه و+1 بازو میانه در و+1 بازویل ورید درابتدايوصفر دهلیزراست وابتداي وداجل

 ورید فشار.  باشد مل متر میلل+ 32 پا ودرما +22 زانو دربااليو+95 دست كف درابتداي و+11

 . است راست بیشترازدهلیز مترجیوه میلل+ 1 تا+2 خوابیده حالت در محیطل هاي

 

 : لنفاوي وسامانه ( میكروسیركولیشن)اي مویینه خون گردش

 لنفل جریان و بینابینل مایدات. مایدات تبادل 

 را موادم ذي كه  است آن(  میكروسیركولیشن) مویینه بخش از خون گردش دستگاه كاركرد سودمندترین

 به را خون جریان كوچ  ي ها شریانچه.  كند دورمل ها ازیاخته را پسماند ومواد رساند مل ها یاخته به

 هر بنابراین.  كنند مل راهبري را آن ابداد  تبع به بافت درآن موضدل وشرایط كند مل راهبري هربافت

 ها شریانچه دیواره.  كند مل راهبري نیازهایش با درارتباط را خودش خون جریان موارد دربیشتر  بافت

 مواد و آب  بنابراین. اند شده ساخته تراوا بسیار پوششل درون هاي ازیاخته الیه وازی  است بسیارناز 

 گردش.  شوند مل مبادله خون گردش و بافت بین وسرعت سادگل به ها وپسماند ها یاخته براي م ذي

 با. دارد مربع متر 722 الل 522 مدادل سطحل با رگ مویینه بلیون ده  داراي بدن تمام محیطل خون

 اي مترازمویینه میكرون 92 الل 12 بیشتراز  فدالیت درحال اي یاخته كه شود مل دیده بندرت حال این

 . باشد داشته فاصله

 ( :  كاپیلري)اي مویینه خون ساختارگردش

 بطور.  كند مل رسیدگل عضو آن نیازهاي به كه است یافته سازمان طوري هرعضوي اي مویینه گردش

 شود مل مترتقسیم میكرون 65 – 62 قطر با شاخه هشت تا شش به بافتل كننده ت ذیه هرسرخرگ عموم

 متر میكرون 3 - 5 با شاخه پنا تا دو به خودش شریانچه هر سپس. گردد شریانچه به تبدیل ازآنكه پیش

 زیاد ماهیچه داراي ها شریانچه.  رسانند مل خون ها رگ مویینه به دراینجا كه شوند مل شان درانتهاي
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 پوشش ها آرتریول متا یا انتهایل هاي شریانچه.  نماید ت ییر برابر چندین تا تواند مل قطرشان و هستند

.  است كرده حلقه را شریان دور فواصلل در نازكل اي ماهیچه هاي رشته اما ندارند پیوسته اي ماهیچه

 دورآن به مدموال نازكل ماهیچه رشته ی  شود مل جدا اي شریانچه ازانتهاي رگل مویینه درجاییكه

 ورودي تواند مل چالنگر این. اند گفته اي مویینه پیش(   اسفكتر) چالنگر را این كه شود مل حلقه مویینه

 آنها هاي ماهیچه وپوشش هستند ها ترازشریانچه بزرگ كوچ  هاي ورید.  كند وبسته باز را مویینه

 همانند توانند مل هم ها ورید این دلیل بهمین است كمتر ها ورید ماین فشارداخل ولل  تراست سست

 شوند نمل دیده بدن هاي بخش درهمه اي دربسترمویینه مشخص آرایش این.  شوند منقبض ها شریانچه

 هاي شریانچه كه است اهمیت با خیلل. دهد انجام را رسیدگل همان است ممكن مشابهل آرایش ولل

 بنابر.  كنند مل رسانل خون آنها به كه هستند هایل بافت نزدی  اي مویینه پیش  چالنگرهاي و انتهایل

 هیدروژن هاي یون و  وسازي سوخت هاي فرآورده و  موادم ذي غلظت یدنل ها بافت محلل شرایط این

.  اثربگذارند بافتل كوچ  هرناحیهدر خون جریان راهبري براي ها بررگ توانند مل جورچیزها ازاین و

 یكل.  كنند مل مرتبط نآ بیرون به را مویینه درون كه است كوچ  گذرگاه گونه دو داراي ها مویینه پرده

 هاي یاخته بین كه است اي خمیده كانال كه است باریكل درز  داراي كه گویند اي یاخته بین شكاف را

 درون هاي یاخته كه شده قطع  پرتئینل ازاتصاالت كوتاهل هاي لبه با متناوبا هرشكاف. مجاورقراردارد

 این.  كنند نفوذ ها شكاف ازاین توانند مل مایدات ها لبه این بین اما دارند مل نگه دیگر هم به را پوششل

 تر كوچ  قدري كه دارند(  آنگستروم 72- 13)  متر نانو 7-1 قطر با شكلل ی  فضاي داراي ها شكاف

 یاخته هاي لبه در فقط اي یاخته بین هاي شكاف این چونكه.  باشد مل آلبومین پروتئین هاي قطرملكول از

 را اي مویینه  دیواره كلل ازسطح 6222/6 از دربیش مدموال ها این قراردارند پوششل درون هاي

 و آب در محلول هاي یون اغلب همانند آب ملكول گرمایل جنبش میزان حال بااین.  سازد نمل نمایان

این   ازراه ها مویینه خارجل و داخلل محیط بین آسانل به ها این كه است تند بقدري كوچ  هاي محلول

 تددادي پوششل درون هاي دریاخته.  یابد مل انتشار اي یاخته بین هاي شكاف بنام درزي هاي سوراخ

 بانام پروتئینل ي ازاولیگومرها ها این.  است موجود(  اوله كاوه) كوچ  حفره یا پالسمالمال  بنام حبابچه

 البته. باشند مل ها واسفینگولیپید كلسترول هاي ملكول همراه كه شوند مل ساخته(  اولین كاوه) التینل

 در كه اي چرخه  اندوسیتوزیس در  كه باوراند براین.  نیست روشن هنوز ها حبابچه این دقیق كاركرد

 خود رااز بزرگ هاي ملكول یاخته كه سیتوزیس ترانس و گیرد مل فرا خود بیرون از را مواد یاخته آن

 ویا پالسما از كوچكل هاي كیسه ها یاخته درسطح ها حبابچه این بنظرمی رسد.دارند نقشل دهد مل عبور

 آن از پس حبابچه این.  كشاند فرو خود در را است پالسمایل هاي پرتئین حاوي كه سلولل خارج مایع

 كانال ایجاد دیگر ی  به اتصال با ها حبابچه ازاین برخل. كنند حركت دریاخته آهستگل به توانند مل

 . شوند مل دیده ازاعضان برخل اي درمویینه ها سوراخ ازاین اي ویژه هاي گونه.  كنند مل اي حبابچه

 هاي ملكول به فقط كه اند چسبیده بهم اتصاالتل ها مویینه پوششل درون هاي یاخته بین درم زاتصال

 . دهند مل خروج و ورود اجازه كربنی  گاز و اكسیژن و آب مانند ریز بسیار

 همه تقریبا كه بازاست بقدري ها مویینه پوششل درون هاي یاخته بین ها شكاف.  است این دركبدبرعكس 

 . شوند كبد بافت وارد ازخون پالسما هاي پروتئین ازجمله درپالسما محلول مواد
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 .  هاست كبدي و ها اي ماهیچه بین یگوارش مجرایدر اي مویینه پرده هاي سوراخ 

 مسیردر درهمه(  فنستره)  روزنه بنام فراوان كوچ  بیضل هاي دریچه كلیوي اي كالفه هاي درمویینه

 مل یونل و بسیاركوچ  ملكولل وزن با ازمواد مقدیرزیادي كه اند بازشده  پوششل درون هاي یاخته میانه

.  بگذرند پوششل درون اي یاخته بین هاي ازشكاف باشد الزم آنكه بدون شوند تراویده ها توانندازكالفه

 .عبوركنند ازآنها توانند نمل پروتئینل بزرگ هاي ملكول

 ( وزوموشن)  ها رگ پویایل --- ها مویینه در خون جریان

 وصل و قطع دقیقه چند یا ثانیه هرچند وبطورمتناوب ندارد جریان ها درمویینه بطورپیوسته خون مدموال

 سرخرگ گاهل و اي مویینه پیش هاي چالنگر و انتهایل هاي شریانچه  پویایل علت به این.  شود مل

  . است كوچ  بسیار هاي

  :رگپویایل  تنظیم

 اي مویینه پیش هاي چالنگر و انتهایل هاي شریانچه شدن بسته بربازو تاثیر براي كنون تا كه عاملل

 زیاد بقدري ها دربافت اكسیژن مصرف میزان هنگامیكه. هاست دربافت اكسیژن غلظت است پیداشده

 هم تناوب هر دوره و شده تر زیاد خون جریان هاي تناوب برسد طبیدل حد زیر به غلظت این كه شود

 بافت به ها مویینه ه را از را مواد سایر و اكسیژن بیشتري مقدار خون جریان بنابراین.  شود مل افزوده

 .است همراه خون جریان موضدل راهبري در متددددیگري عوامل با اثر این. افزاید مل ها

 رگ زیاد تدداد این اما است متناوب درهرمویینه خون جریان آنكه با.   اي مویینه سامانه میانگین كاركرد

 درهر انتقال و وفشار خون جریان میزان یدنل.  هستند میانگین كاركرد داراي ها بافت در مویینه هاي

  . هااست آن میانگین بافتل مویینه بستر

 : بینابینل ومایع خون بین سایرمواد و وموادم ذي آب تبادل

. شوند مل تبادل بینابینل ومایع پالسما بین مواد ازآن كه است مهمل روش اي مویینه انتشارازجدارپرده

 ویون متفاوت هاي ملكول این.  هستند درمایع محلول مواد و آب هاي ملكول گرمایل جنبش انتشارنتیجه

 هرسویل به بطورتصادفل است وممكن هستند درحركت دیگر طرف از سپس و طرف زی ا ابتدا ها

 درون  سلولل هاي پرده ازجدار توانند مل كربنی  وگاز واكسیژن درچربل موادمحلول.  شوند پرتاب

 هاي یون مانند موادي اما.  كنند هاعبور ازسوراخ باشد الزم آنكه بدون شوند منتشر ها مویینه پوششل

 غیر و درآب موادمحلول.  عبوركنند غیرازسوراخ توانند نمل نیستند محلول درچربل كه گلوكز و سدیم

 مواد عبور.  بگذرند توانند نمل چربل ازپرده وگلوكز كلر و سدیم هاي یون و آب مانند درچربل محلول

.  است متفاوت بافتل درهر ها سوراخ اندازه چه اگر دارد نیزبستگل ها ملكول اندازه به نیز ها سوراخ از

 كلرور مانند مواد سایر.  دارند را اندازه ترین بیش وآلبومین اندازه ترین كوچ  داراي آب حال این با

 بینابینل هاي اندازه داراي ترتیب به هموگلوبین و میوگلوبین و انولین و سوكروز و وگلوكز اوره و سدیم

 .است جدارمتناسب آن دردوسوي ماده آن غلظت اختالف جداربا ازی  ماده انتشاری  مقدارخالص. هستند



 

118 
 

 این. دارد قرار بافتل بین مایع درآن كه  دهد مل تشكیل بافتل بین فضاي را بدن كلل حجم ششم ی  حدود 

 پرو هاي رشتچه ودیگري كالژن اي رشته هاي دسته یكل.  باشد مل سفت سازه دوگونه داراي فضا

 تركیباتل همان داراي و شود مل ایجاد ها وانتشارازمویینه ازپاالیش بینابینل بافت داخل مایع.  تئوگلیكان

.  كمتراست ها مویینه جدار از عبورسخت بدلیل آن پروتئین مقدار آنكه بجزن باشد مل درپالسما كه است

 را مانند ژله حالت و است شده محبوس پروتئوگلیكان هاي رشتچه بین بسیاركوچ  درفضاهاي مایع این

 آن داخل مایع پروتئوگلیكان هاي رشتچه از زیادي مقدار وجود با.  گویند مل بافتل ژل آن به لذا و دارد

 با یدنل.  یابد مل انتشار له ژ از مایع آن بجاي.  برود بیرون تواند مل اي ژله فضاي ازاین سختل به

 جمدل دسته جابجایل ولل.  شود مل جابجا مایع این ملكول به ملكول جنبشل وحركت گرمایل جنبش

 بین راه كوتاهل بدلیل.  شود مل انجام آزاد آب راه تراز تند درصد33تا35 ژله ازراه انتشار. ندارند

 و اكسیژن و آب براي بافتل بین فضاي راه از سریع انتقال انتشار این ها بافت هاي ویاخته ها مویینه

 مل انجام آسانل به ها این مانند و گازكربنی  و(  كرتا اكس)  آوردها پس و وموادم ذي ها الكترولیت

 آماس وضدیت در. باشد مل آزاد بصورت بافتل بین ازمایع درصد ی  حدود طبیدل درحالت.  پذیرد

 آب فشارستون با ها ازجدارمویینه مایدات پاالیش. گردد مل افزوده بافت در آزاد آب مقداراین( ادم)

 .شود آشكارمل اي مویینه پاالیش ضریب همانند كلوئید(  اسموتی )  وفشارتراوش(  هیدرواستاتی )

 مویینه هاي فشارازسوراخ با را آن در موادمحلول و مایدات تا دارد گرایش ها درمویینه آب فشارستون

 از مایدات خواهد مل ها تاثیرپروتئیناز كلوئیدي تراوش فشار  دهدبرعكس عبور بافتل بین فضاي به ها

 سامانه نشود ها رگ داخل حجم كاهش باعث مایدات دادن ازدست تا برود خون داخل به بافتل بین فضاي

 . گرداند مل باز را بافتل بین فضاي به ازخون كرده نشت هاي پروتئین از اند  مقداري لینفاتی 

  :ها بافت خون جریان هورمنل و موضدل راهبري

.  كند مل بسیارپیدا اهمیت موضدل راهبري لذا نیست متناسب كارقلب وافزایش نیازبافتل افزایش چونكه

 و باز با سریع ت ییرات حاد درمرحله.  شود انجام است ممكن ودرازمدت حاد دردومرحله راهبري این

  دقیقه چند تا ثانیه چند درمدت اي مویینه پیش وچالنگرهاي انتهایل هاي شریانچه و ها شریانچه شدن بسته

 .شوند مل نمایان چندماه وحتل هفته چند روزیا چند درمدت ترولل كند درازمدت راهبري.  كنند بروزمل

 حاصل ت ییرات این.  كند مل راهبري بهتر نیازبافت با متناسب را خون جریان درازمدت ت ییرات عموما

  . باشند مل  بافت آن واقدل خونل هاي رگ تدداد و فیزیكل هاي دراندازه كاهش یا و افزایش

 متابولی  سازوكارهاي --- كند مل ت ییر طبیدل ازحد سرخرگل فشار هنگامیكه خون جریان خودتنظیمل

 : میوژنی  و

.  شود مل خون درجریان در درن  بل افزایش موجب سرخرگل فشار تند افزایش  ازبدن درهربافتل 

 اگرفشارخون شود مل نزدی  خود طبیدل سطح به خون جریان این ها بافت دراغلب اي امادركمترازدقیقه

 خون جریان(  اتورگیولیشن)   تنظیمل راخود طبیدل سطح به خون جریان بازگشت این. باالبماند همچنان

 .است درتناسب فشارسرخرگل با بدن ايه بافت دراغلب جریان افتاد اتفاق كه تنظیمل بددازخود. اند گفته

 .شود مل افزوده%  92 – 12 فقط خون جریان اي جیوه متر میلل 675 و 72 خون فشار با اینكه مانند



 

119 
 

 تنظیمل خود این شره براي(  انگاري بر)  نظریه دو.   است شده افزوده% 652 خون فشار اگرچه

 و سوخت نظریه فهم.   ژنیكلومی برانگاري ودیگري متابولیكل یرانگاري یكل.  است  گردیده اظهار

 شسته كننده گشاد مواد و شوند مل افزوده هم م ذي مواد خون جریان افزایش با كه است شده آسان سازي

 شوند كشیده ناگهان دهیخم هاي رگ زمانیكه در شود مل تصور  میوژنی  برانگاري باره در.  شوند مل

 كشیدگل باعث ها رگ در رفته باال خون فشار هنگامیكه. شوند مل منقبض ها رگ آن صاف هاي ماهیچه

 جریان و باشد پایین دررگل فشار درزمانیكه.  شود مل رگ آن انقباض موجب و شده رگ آن دیواره

.  گردد رگ آن وارد خون بیشتري مقدار دهد مل اجازه و بوده شل رگ دیواره آنگاه است یافته كاهش

 بروز تواند مل هورمنل و عصبل تاثیرات نبود در و است صاف هاي ماهیچه ذاتل  اي ماهیچه واكنش

 و ها سیاهرگ و كوچ  هاي سیاهرگ و ها سرخرگ در ولل شود مل دیده ها درشریانچه اغلب.  كند

 كشش از ناشل شدن قطبل غیر با اي ماهیچه انقباض. شود مل دیده هم )سفیدرگ(لنفاوي هاي رگ حتل

 مل رخ انقباض و افزاید مل را ها  یاخته به كلسیم هاي یون ورود آن از پس كه گردد مل آغاز ها رگ

 بسته و باز دارند اثر ها رگ برانقباض كه را ها كانال سایر است ممكن ها رگ فشار در ت ییرات.  دهد

 فشار مكانیكل اثرات  احتمال به اما.  نیستند روشن بخوبل یونل هاي بركانال اثرفشار سازوكاردقیق.  كند

 قالب  یونل هاي كانال خود به یا ها رگ دیواره سیتواسكلتون عناصر به كه سلولل خارج هاي برپروتئین

  با خون جریان ها كلیه در. دارند برتري اي برماهیچه نیاز شرایط در متابولیكل عوامل البته.  شوند مل

 سازه توسط انتهایل هاي لوله ابتداي در مایدات تركیب آن در كه اي كالفه اي لوله خورد باز  راهبري

 در انتهایل لوله محل در سازه این.  شود مل آشكار(  دنسا ماكوال)  متراكم لكه بنام قسمت درآن اپیتلیالل

 زمانیكه.  دارند قرار نفرون ي ها كالفه مجاور دستگاه پیرامون وابران و آوران هاي شریانچه مجاورت

 لكه از بازخوردي عالئم شوند مل پالوده ها لوله به گلومرول به ازخون مایدات زیادي رابسی مقدار

  میزان و ها كلیه خون جریان كاهش عث با كه شود مل آوران هاي شریانچه  انقباض  موجب متراكم

 و كربونی  گاز هاي یون نقش  م ز در.  رسد مل خود  اولیه طبیدل میزان به و شده  اي كالفه پاالیش

 در افزایش هرگونه.  است برجسته بسیار  م ذي های عامل بر عالوه خون جریان راهبري در هیدروژن

 این از م ز شدن شسته آن بدنبال و خون جریان افزایش و م زي هاي رگ شدن گشاد باعث یون دو این

 درجه راهبري خون جریان درپوست.  است مهم بسیار درم ز ها یون این دقیق سطح.  شود مل ها یون

 ملل9 پوست خون جریان. گیرد مل انجام سمپاتی  اعصاب راه از راهبري این.  دارد بدهده را حرارت

 در. پذیرد انجام تواند مل بزرگ ت ییرات نیاز وبرحسب است سرد هواي در بافت گرم 622/  دقیقه/ لیتر

 پایین با تواند مل پوست.  یابد مل افزایش بدن تمام براي دردقیقه لیتر 1 – 7 تا خون جریان گرما یطراش

  . كند راهبري را خود وساز سوخت دما كاهش درشرایط خون جریان مقدار ترین

 یاخته.  شوند مل تراوش  یرگدرون پوشش از كه  كننده بسته و باز عوامل با بافتل  خون جریان راهبري

 رگ دیواره نند توا مل ها آن آزادشدن با كه سازند مل را ماده چندین ها رگ داخلل جدار  پوششل هاي

 هاي كاربرد و شده آغاز بتازگل ها نآ فیزیولوژیكل اثرات شناخت.  كنند بسته و باز درجاتل به را ها

  . نیست روشن چندان هنوز ها آن بالینل
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 باز عوامل مهمترین از یكل.  شود مل آزاد سالم هاي یاخته از كه بازكننده عاملل(NO)  نیتری  اكسید

 رگ درون پوششل هاي ازیاخته فیزیكل و شیمیایل تحریكات از تددادي به پاسخ در.   هاست رگ كننده

 احیاي با و ساخته سنتتاز نیتری  هاي آنزیم  درمحیط اكسیژن و آرژنین تركیب با.  شود مل آزاد ها

 بطور و دارد عمر نیمه ثانیه 1 بمدت یاخته از شدن رها بدداز.  شود مل ایجاد  اورگانی  غیر نیترات

 حل سیكالزهاي گوانیالت تا شود مل باعث  اكسید نیتری .  كند مل اثر شدن آزاد محل درهمان عمده

 مونوفسفات گوانوزین سیكلی  به فسفات تري گوانوزین وسیكلی   شوند فدال صاف هاي درماهیچه شونده

 ماهیچه شلل باعث است كار چندین داراي كه فسفات مونو سیكلی  به وابسته كیناز پروتئین كه گردد تبدیل

 (  shear stress ) برشل فشار یابد مل هاجریان شریانچه و ها درسرخرگ خون هنگامیكه.  شود صاف

 رستاس این. شود مل ایجاد ها رگ بردیواره خون چسبنا  كشیدگل علت به پوششل هاي یاخته روي

 اكسید نیتری  سازي آزاد در مهمل افزایش وباعث كند مل راهبري جریان درجهت را پوششل هاي یاخته

 سازوكار كه است فرصتل ی  این.  كند مل شل را خونل هاي رگ اكسید نیتری  این سپس.  شود مل

 كوچ  بسیار هاي سرخرگ عمده بطور بافتل خون جریان راهبري براي موضدل سازي و سوخت هاي

  اي مویینه ازگردش دربخشل خون جریان هنگامیكه حال این با.  كند باز رادرهربافت ها شریانچه و

 و جریان دراثرافزایش تر بزرگ هاي رگ از اكسید نیتری  آزادشدن باعث ثانویه بطور شود مل زیاد

 تر بزرگ خونل هاي رگ ابداد  آزادشده اكسید نیتری .  شود مل ها رگ دراین برشل یا خراشل فشار

 آنكه  بدلت موضدل خون جریان راهبري كارآیل  واكنشل جنین بدون.  میافزاید را دستل باال جریان

  .یابد مل كاهش باشند مل دستل باال كوچ  هاي درسرخرگ كه خون جریان به  ازمقاومت بزرگل بخش

 هاي كننده باز  برخل با همچنین پوششل درون هاي یاخته از آن شدن آزاد و اكسید نیتری  شدن آجین

 ندشو مل پیوسته پوششل درون هاي یاخته روي خاصل هاي گیرنده با كه II آنژیوتانسین  همانند ها رگ

 رگ حد از بیش شدن بسته برابر در حفاظت باعث اكسید نیتری  شدن درآزاد افزایش.  گردند مل تحری 

 شدن آجین ببیند وآترواسكلروزآسیب مزمن خون فشار با پوششل درون هاي یاخته  زمانیكه. شوند مل ها

 در و كند بیشترمل را پوششل درون  آسیب و فشارخون افزایش و شده دچاراختالل هم اكسید نیتری 

 .شود مل م ز و وكلیه قلب مانند پذیرتر آسیب هاي بافت آسیب موجب درنهایت نشود درمان كه صورتل

 قلب ماهیچه هاي رگ تنگل از ناشل اي سینه هاي درد تسكین براي  اكسید نیتری  كشف از پیش پزشكان

 و شده شكسته خود ها دارو این.  كردند مل استفاده نیتراتل مشتقات وسایر نیترات آمیل و ازنیتروگلیسرین

 و تولید اكسید نیتری  داروشناسل و فیزیولوژي مهم سایركاربردهاي.  كنند مل آزاد اكسید نیتری 

 .كنند مل متوقف را  cGMP ویژه 5- استراز فسفودي كه است سیلدنافیل مانند داروهایل بالینل مصرف

 موثري بطور PDE-5  هاي كننده متوقف cGMP  تجزیه با. شود مل cGMP  تجزیه باعث آنزیم این

 . دهند مل افزایش را اكسید نیتری  كارسازي

  . شود مل آزاد آزرده هاي پوششل درون هاي یاخته از كه است ها رگ قوي بازكننده --- اندوتلین

 اندوتلین ها آن ترین مهم.  كنند آزاد را ها رگ كننده تن  مواد توانند مل نیز پوششل درون  هاي یاخته

 ها رگ شدید تنگل باعث تواند مل گرمل نانو اندازه به كه است اسیدي امینو 16 بزرگ پپتید ی  كه است

 و شدگل له.  شود مل افزوده مقدارآن رگ آزردگل ودرهنگام دارد هاوجود رگ دراغلب ماده این.  شود
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 دراین.  شود مل پوششل درون دریاخته آن افزایش هاباعث رگ داخل به شیمیایل شكننده مواد تزریق یا

 خون فشار كه است براین عقیده.  شود مل ریزي خون مانع را مترقطر میلل 5 حدود هاي پارگل شرایط

 درمان براي كنند مل بلو  را اندوتلین هاي گیرنده كه داروهایل.  بشود اندوتلین آزادسازي افزایش باعث

  . ندارند كاربرد عمومل فشارخون درمان براي ولل شوند مل مصرف فشارریوي

  :خون گردش هورمنل راهبري

 مل بدن مایدات جذب یا و تراوش كه است موادي با آن راهبري بمدنل خون گردش هورمنل راهبري

 ازبافت برخل و شده خون گردش وارد سپس و تراوش اي ویژه هاي ازغده مواد ازاین برخل.  شوند

 :  از عبارتند ها آن مهمترین.  كنند اثرمل محل درهمان و هاتراوش

 – ها رگ كننده تن  هاي عامل – 6

 نفرین اپل ولل.  است قوي بسیار كننده تن  بخصوص نفرین نوراپل.  نفرین نوراپل و نفرین اپل – الف

 باز اثر فدالیت درهنگام قلبل هاي رگ مانند ها بافت از دربرخل حتل و بوده برخوردار كمتري قدرت از

 استرس ویا فدالیت درخالل ازبدن بخشل ویا درتمام سمپاتی  عصبل دستگاه كه وقتل. دارد كنندگل

 و تحری  را قلب كه كنند مل آزاد نفرین نوراپل منفرد ي ها دربافت ها آن عصبل انتهاي شود تحری 

 اپل و نفرین نوراپل  آدرنال غده سمپاتیكل تحری  با همچنین.  كند مل تن  هارا وسیاهرگ ها سرخرگ

 سازوكار این . دارند را عصبل مستقیم تحری  اثرات همان مواد این.  شود مل تراوش خون داخل نفرین

 .اند كرده ایجاد را  غیرمستقیم ودیگري قیممست یكل دوگانه راهبري ها

 مل ازآن گرم میلیونیم ی  اندازه به.  هاست رگ قوي كننده دیگرازموادتن  یكل 1 آنژیوتانسین– ب 

 یكپارچه نقش هورمن این.  دارد اثر كوچ  شریانل هاي رگ بر.  ببرد تورباال 52 تا را فشارخون تواند

 . دارد فشارخون درتنظیم

 دریاخته.  باشد مل 1 ترازآنژیوتاسین قوي.  شود مل شناخته هم دیورتی  آنتل بنام  -  وازوپرسین - پ 

 به دراینجا.  یدآ مل خلفل پیتوئیتري غده به ها آكسون وازراه شده ساخته هیپوتاالموس عصبل هاي

 كه شرایطل در ولل است تردید مورد فشارخون عمومل درراهبري آن نقش.  شود مل وارد خون جریان

 از آب جذب درباز آن مهم نقش.  بیاورد تورباال 12 تا را فشار تواند مل بروزكند هنگفتل ریزي خون

 . شود مل بدن مایدات حجم راهبري موجب كار این وبا است كلیه هاي لوله

 – ها رگ كننده باز هاي عامل – 1

 بافت ویا خون در اگر شده ها رگ قوي بازشدن هاباعث كینین نام با ماده چندین.  كینین برادي – الف 

 پالسما در ها گاماگلوبولین 1 اال شدن شكسته از كه هستند كوكل هاي پپتید پلل ها كینین.  شوند ساخته ها

 هاست آنزیم ازاین یكل كالیكیرین.  آیند مل بدست پرمتئولیتیكل هاي آنزیم توسط ها بافت درمایدات یا و

 ( maceration ) خونل دراثركم كالیكرین این.هاموجوداست بافت ومایدات درپالسما غیرفدال بشكل كه

  كالیدین شدن فدال با.  شود مل فدال ها بافت و خون روي فیزیكل و شیمیایل ویاسایراثرات ها بافت وادم
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 كنورتین  آنزیم ویا پپتیداز كربوسل نزیمآ با سپس و ماند مل دقیقه چند مدت .شود ایجادمل كینین برادي

  با كالیكرین فدال غیر آنزیم.  دارد فدال نقش آنژیوتانسین كردن فدال درغیر آنزیم این.  شود مل غیرفدال

 هاي رگ تراوایل وافزایش ها رگ بازشدن باعث كینین برادي.  رود مل بین از كالیكرین كننده متوقف

 .دارند نقش ادمل هاي بافت تراوایل درافزایش ها كینین روي ازاین شود مل مویینه

 هاي واكنش وعامل شود مل آزاد ها آن دراثرآزردگل بدن ي ها بافت از ماده این - هیستامین – ب

 اثر.  شود مل تراوش خون هاي ازبازوفیل و ها دربافت ها سل ماست از ماده این بیشتر.  است آلرژی 

 ادم باعث است ممكن كه اند شدید بقدري گاهل اثر دو این.  دارد مایدات نشت و ها رگ قوي بازكنندگل

  . هستند غالب اثر دو این آلرژی  هاي واكنش در.  شوند

 : شیمیایل هاي عامل سایر و ها یون با عروقل راهبري

 : مانند.  كنند وبسته باز را محلل ي ها رگ توانند مل  موادشیمییایل هاو یون برخل 

 مال صااف هااي ماهیچه انقباض باعث زیرا.  شود مل ها رگ شدن بسته  موجب كلسیم یون افزایش -6 

 مانع پتاسیم یون زیرا.  گردد مل ها رگ شدن باز باعث طبیدل محدوده در پتاسیم یون افزایش -1.  گردد

 زیارا. شاود مال هاا رگ شدید شدن باز باعث  منیزیم یون افزایش – 9.  گردد مل صاف ماهیچه انقباض

 .شاود مل ها رگ شدن یاز موجب هیدروژن یون افزایش – 2 .شود مل صاف هاي ماهیچه انقباض مانع

 جملاه از هاا آنیاون – 5.  شود مل ها شریانچه شدن بسته موجب هیدروژن یون در اندكل كاهش برعكس

 اثربازكننادگل كربنیا  گاز  - 1.  دارند مالیم كنندگل باز اثر ها رگ روي بیشتر ها سیترات و ها استات

 مركاز روي خاون در گازكربنیا  اماا.  است تر شدید آن كنندگل اثرباز برم ز ولل دارد ها بافت ر مالیم

 در جهات وازایان دارد تاثیرغیرمساتقیم عاروق عصابل انقباضال دستگاه راه واز كرده وازوموتورم زاثر

  . دارد را ها رگ كردن بسته اثر بدن تمام

  : سرخرگل فشار سریع راهبري و خون گردش عصبل تنظیم

 هاي سازوكار كرد كار از عمده بطور بدن یها اندام و ها بافت خون جریان تنظیم دانیم مل كه همانطور

 آن اثرات و بوده كار خود عصبل دستگاه با عمده بطور عصبل راهبري. است بافتل موضدل راهبري

  . است دربدن سراسري

 را خون گردش كه كار خود عصبل دستگاه قسمت مهمترین اي اندازه تا  - كار خود عصبل دستگاه

 رشته.  دارد نظارت قلب روي بر بیشتر آن پاراسمپاتیكل بخش.  است آن سمپاتی  بخش كند مل راهبري

 یا یكمین و  اي سینه نخاعل اعصاب همه راه از را نخاعل طناب  سمپاتیكل وازوموتور عصبل هاي

  به وهری   شده سمپاتی   زنجیره وارد سپس.  رسانند مل قلب بسوي  كمري نخاعل عصب دومین

 یكل.  شود مل وارد خون گردش به ریشه دو با ازآن پس.  شوند مل كشیده نخا  ستون از سویل

 دیگر دومل. دهد مل عصب را قلب و داخلل احشاي عروق بطورعمده كه خاص سمپاتیكل اعصاب

 .هستند سمپاتی  اعصاب داراي اي مویینه هاي رگ بجز ها رگ تمام.  دهد مل عصب را محیطل نواحل
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 داراي مزانتری  خونل هاي رگ مانند ها بافت دربرخل ها متاآرتریول و اي مویینه پیش هاي چالنگر

 نمل ها سیاهرگ و ها شریانچه و كوچ  هاي سرخرگ مانند آنها تراكم ولل هستند سمپاتیكل اعصاب

 مقاومت سمپاتی  تحری  با تا است شده باعث ها شریانچه و كوچ  هاي سرخرگ گیري عصب.  باشد

 باعث ها سیاهرگ گیري عصب.   یابد كاهش بافت درآن خون جریان و شده افزوده خون دربرابرجریان

 افزوده آن كردن پمپ و یافته افزایش قلب بسوي خون وجریان كاسته ها آن حجم سمپاتی  تحری  با تا شده

 تحری .  شود مل قلب كردن پمپ  وحجم قدرت و قلب ضربان افزایش موجب سمپاتی  تحری .  گردد

  .شود مل آن انقباضل قدرت از اندكل كاهش و قلب ضربان كاهش باعث واگ ازراه  پاراسمپاتی 

 :مركزي عصبل دستگاه با آن راهبري و ها رگ سمپاتیكل  كننده تن  سامانه

 رشته از اندكل ولل هاست رگ كننده تن  عصبل هاي رشته زیادي تدداد دربردارنده سمپاتیكل اعصاب 

 در اما اند شده منتشر خون گردش هاي قسمت درتمام كننده تن  هاي رشته این.  دارند را بازكننده هاي

 و طحال و ها روده و كلیه مانند هایل دراندام ها رشته این كنندگل اثرتن . انتشاردارند ها ازبافت برخل

 دو و وازوموتوردرم زاست مركز.  باشد وم زمل اسكلتل هاي اهیچهم مانند هایل بیشترازاندام پوست

 شود مل نامیده مركزوازوموتور كه اي درناحیه م زي ي ها پل پایین سوم وی  پیاز مشب  درماده طرفه

 سمپاتیكل هاي برانگیخت و قلب به(  واگ)  پاراسمپاتیكل هاي ازراه هارا مركزبرانگیخت این. قراردارد

 وسیاهرگ وكوچ  بزرگ ي ها سرخرگ تمام به سمپاتیكل  محیطل اعصاب و نخاعل طناب ازراه را

 نواحل درتجربه.  نیست روشن موتور وازو مركز كامل سازمان هنوز حال بااین.  فرستد مل بدن هاي

 :اند شده مدین زیر موارد شامل مركز ازاین مهمل

 هایل رونون.   دارند قرار طرف دردو پیاز خلفل – قدامل هاي قسمت در كه وازوموتوري ناحیه – 6

 هاي رونون جاییكه در نخاعل طناب سطوه همه به را هایشان رشته گیرند مل منشان ناحیه ازاین كه

 . دهند مل انتشار كنند مل تحری  را سمپاتی  اعصاب رگ كننده تن  اي گره پیش

 رشته.  دارند قرار پیاز پایین نیمه جانبل – قدامل هاي قسمت در طرفه دو ها رگ كننده باز ناحیه-1

 این كنندگل تن  فدالیت توقف موجب ها این.  رود مل ها رگ كننده تن  ناحیه به ها رونون این هاي

 . گردند مل ها رگ شدن باز باعث و شوند مل ناحیه

.  دارند قرار پایینل ي ها پل و پیاز جانبل -خلفل هاي قسمت در منفرد تنه در طرفه دو حسل ناحیه – 9 

 به را نتیجه و كرده دریافت حلقل-زبانل و واگ اعصاب ازراه  خون گردش از حسل هاي برانگیخت

 خون گردش هاي كاركرد رفلكس ایجاد با راه وازاین فرست مل كننده بسته و كننده باز وازوموتور مركز

 رگ.  كند مل راهبري را خون فشار است  بارو رفلكس ها رفلكس این از اي نمونه.  كند مل راهبري را

 ی  تا 5/2 سمپاتیكل هاي برانگیخت حاصل كه است نسبل انقباض داراي طبیدل درحالت خونل هاي

 را قلب فدالیت تواند مل وازوموتور مركز.  وازوموتورگویند تون را این. می باشد درثانیه برانگیخت

 افزایش ها رگ شدن تن  با مدمول بطور قلب انقباضل قدرت و قلب ضربان.  دهد كاهش یا و افزایش

 و ها پل مشب  درماده كوچ  هاي رونون از زیادي شمار.  یابد مل كاهش كنندگل تن  وقفه با و یافته

 هیپوتاالموس.  دهند وقفه ویا تحری  را وازوموتور مركز توانند مل و اند پراكنده انسفال دي و مزانسفالل
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 مركز این بر اي وقفه و تحریكل قدرتمند اثرات زیرا. دارد وازوموتور سامانه راهبري در اي ویژه نقش

 حركتل قشر تحری .  دهند وقفه ویا تحری  را وازوموتور مركز توانند مل م ز قشر از هایل بخش. دارد

 گیچگاهل قدامل لب تحری  همچنین.  شود مل وازوموتور مركز تحری  باعث هیپوتاالموس راه از م ز

 محل به بسته هیپوكمپ و دیواره و آمیگدال و بندي كمر تی ه قدامل بخش  پیشانل قشر اوربیتال نواحل و

 توانند درم زمل اي گسترده اي قاعده نواحل بنابراین.  شوند مل وقفه یا و تحری  باعث تحری  شدت و

  . بگذارند عروقل-قلبل كرد بركار فراوانل اثرات

 :خون فشار سریع راهبري در عصبل دستگاه نقش

 منظور این براي.  است فشارخون سریع افزایش خون درگردش عصبل راهبري كاركردهاي ازمهمترین 

.  شوند مل تحری  همدیگر با سمپاتی  دستگاه قلبل تشدیدكنندگل و ها رگ كنندگل تن  هاي كاركرد تمام

 دگرگونل سه بنابراین. افتد مل اتفاق قلب به واگ اي وقفه هاي برانگیخت دوطرفه وقفه موقع دراین

  .كند مل كم  فشارخون افزایش به ی  هر كه كنند مل بروز همزمان بزرگ

 .  شوند مل تن  ها شریانچه بیشتر-6

.  كند سرازیرمل قلب به را خود خون  جحم از زیادي مقدار و شده تن  ها بزرگتر بویژه ها سیاهرگ-1

 پمپ را خون از بیشتري جحم و شده افزوده قلب انقباضل قدرت قلبل هاي رهفح در خون حجم افزایش با

 . رود مل باالتر هم خون فشار ها رگ در خون حجم افزایش با.  كند مل

 .دهد مل افزایش را خود كردن پمپ و شده تحری  كار خود اعصاب تحری  با بطورمستقیم قلب خود -9

 بخش.  است برابرطبیدل سه تا گاهل كه شود مل مربوط قلب ضربان افزایش به افزایش این از بخشل

 خون حجم برابرطبیع دو تا گاهل كه است مربوط قلب خود انقباضل قدرت افزایش به ازافزایش دیگري

 درمدت تواند مل و منحصراست فشارخون درافزایش عصبل واكنش سرعت میزان.  كند مل پمپ را

 22 الل 62 مدت در تواند مل قلبل اعصاب قطع برعكس.  زیادكند برابر دو تا را فشارخون ثانیه چندین

 وحجم شده افزوده% 22-92 تا فشارخون سنگین هاي درفدالیت.  برساند نصف تا را شارخونف ثانیه

 تور 622-75 تا ثانیه ندچ درمدت خون فشار ترسیدن مانند ها درسایراسترس.  رسدی دوبرابرم تا خون

  . اند گفته هشدار واكنش را این.  رود مل باال

 :طبیدل فشارخون نگهداري براي تابل باز سازوكارهاي

 راهبري سازوكار چندین فشارخون افزایش خودكاربراي دستگاه فدالیتل و لاسترس  ازكاركردهاي جداي

 نزدی .  نگهدارند طبیدل وددح در را خون فشار تا بكارند وقت تمام كه دارند وجود ویژه آگاه خود نیمه

 --  شره این به باشند مل منفل بازخورد بازتابل سازوكارهاي اینها بهمه

 سازوكارهاي اي اندازه تا. بارورسپتوري هاي بازتاب یا فشارخون بارورسپتوري راهبري سامانه -6 

 اساسا بازتاب این.  هستند بارورسپتوري هاي بازتاب همان فشارخون راهبري براي شده شناخته عصبل

 اي ویژه درنقاط و اند نامیده پرسورسپتور یا رسپتور بارو كه گیرند مل سرچشمه كششل هاي ازگیرنده



 

125 
 

 آن درپل و آن دیواره ها سرخرگ فشار زایشفا با.  اند گرفته جاي بزرگ هاي سرخرگ برخل ازدیواره

 خون فشار كاهش موجب خون گردش به بازگشتل هاي برانگیخت.  شوند مل كشیده فشاري هاي گیرنده

 جاي  بزرگ هاي رگ دیواره در كه هستند  افشان عصبل انتهاهاي  فشاري هاي گیرنده.  شوند مل

 سرخرگ هاي دیواره در ولل دارند جاي اي سینه ناحیه بزرگ هاي دررگ ها ازاین تددادي.  اند گرفته

 قوس ودر شود مل گفته كاروتید سینوس كه اي درناحیه آن شدن شاخه ازدو باالتر اندكل  كاروتیدي

 به   Heringكوچ  اعصاب ازراه فشاري هاي گیرنده از ها برانگیخت.  دارند وجود بفراوانل  آئورت

 بر.  رود م زمل ساقه  پیازي درناحیه منفرد تنه آنجا واز رفته گردن درباالي حلقل– زبانل اعصاب

 . رود مل پیاز به سپس و ردفمن هسته همان به واگ راه از آئورت قوس هاي ازگیرنده ها انگیخت

 ترازآنباال به ولل.  دهد نمل پاسخل هیا تور12تا52– 2 هاي فشار به كاروتید سینوس بارورسپتورهاي

 مگر است كاروتید همانند آئورتل گیرنده.  افزاید مل خود گویل پاسخ توربرسرعت 612 فشار تا بتدریج

 با تور 622 حدود طبیدل میدان در ها گیرنده این حال این با. دهد مل جواب باال توربه 92 ازسطح آنكه

  . دهد مل جواب سرعت باالترین با خون فشار در نوسان كمترین

  :شریانی فشار بر اكسیژن كمبود اثر – كاروتیدي و آئورتل كمورسپتورهاي با خون فشار راهبري

 موادشیمیایل با فقط.  كنند مل كار روش همان به شیمیایل هاي گیرنده این فشاري هاي گیرنده همپاي

 گاز افزونل و كمبوداكسیژن به نسبت. شوند مل برانگیخته هیدروژن یون و كربنی  گاز و اكسیژن مانند

 شیمیایل هاي گیرنده كوچ  اندام  درچندین ها این.  دارند حساسیت هیدرژن هاي یون و كربنی 

 سرخرگ شدن دوشاخه در یكل كاروتیدي اجسام آنها تاي دو.  اند گرفته جاي میلیمتر 1 حدود دراندازه

 راه از آنها هاي برانگیخت.  اند فتهرگ جا آئورت مجاور  تا دوسه تا ی  مدموال و مشتر  كاروتید

 بسیار اجسام این خون جریان. رود مل م ز ساقه وازوموتور مركز به وسپس واگ به هرین  اعصاب

 خون ن جریا و خون فشار كاهش با.  است سرخرگل خون با تماس در همشیه دلیل همین وبه است زیاد

 باعث یابدكه مل افزایش آن وگازكربنی  هیدروژن ویونهاي كاهش آن به رسیده خون مقداراكسیژن

 حال این با.  دمیكن تحری  را آن و رفته موتورازوو مركز به آن هاي برانگیخت. شود مل آنها برانگیختن

 این نقش.  شود مل تحری  برسد تور12 زیر به خون فشار كه زمانل و نبوده قوي چندان بازتاب این

 خودشان دردیواره ودهلیزها ریوي هاي سرخرگ.  است بسیار اهمیت داراي تنفس درراهبري ها گیرنده

 رسپتور بارو كششل هاي گیرنده مشابه ها این.  دارند فشارپایین هاي گیرنده بنام كششل هاي گیرنده

 داراي شود مل پیدا حجم ت ییرات فشارهنگامیكه دركاهش ها نآ نقش.  باشند مل بزرگ هاي سرخرگ

 او  خون فشار شود تزریق(  س )  رگ داخل به فوري خون لیتر میلل 922 اگر یدنل.  است اهمیت

 میلل 22 فقط او خون فشار كنیم كشل عصب را او بارورسپتورهاي اگر.  رود مل مترباال میلل 65 فقط

 مل متر میلل 622 تا او سرخرگل فشار كنیم عصب بل را پایین فشار هاي گیرنده اگر.  رود مل مترباال

 توانند نمل ها دهلیز و ریوي هاي درسرخرگ فشارپایین هاي گیرنده كه دانست توان مل بنابراین.  رسد

 گردش فشار كم نواحل در را فشار در مزمانه افزایش توانند مل اما كنند حس را عمومل فشارخون
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 را رسپتوري بارو هاي بازتاب با موازي هاي بازتاب ها این و كنند حس باشد حجم حاصل كه خون

 . نمایند میتر قوي خون فشار  راهبري براي را سراسري بازتابل ودستگاه برانگیخته

 بازتابل گشادشدن باعث دهلیز  گل كشید - حجم بازتاب – كنند مل فدال هارا كلیه دهلیزي هاي بازتاب

 به ها دهلیز از همزمان بطور آن هاي برانگیخت. شود مل ها كلیه آوران هاي شریانچه در توجهل قابل

 كاهش مقاومت.  شود مل (   دیورتی  آنتل)  ادرار ضد هورمن تراوش كاهش سبب و رفته هیپوتاموس

 آن نتیجه كه گردد مل  اي كالفه اي مویینه فشار  افزایش موجب ها كلیه در آوران هاي شریانچه یافته

 ها لوله از آب جذب باز ادرار ضد هورمن كاهش. است كلیوي هاي لوله داخل به مایدات پاالیش افزایش

 دست از باعث  مایدات جذب باز كاهش و اي كالفه پاالیش افزایش اثر دو این همدستل.  كاهد مل را

 خون حجم افزایش با.  گردد مل طبیدل بسوي خون حجم افزایش آن ونتیجه هشد ها كلیه از مایدات رفتن

 تراوش سبب هورمن این.  شود مل آزاد دهلیزي یورتی  ناتري  پپتید  بنام هورمنل و شده كشیده دهلیزها

  سازوكارها این همه.  گردد مل باز طبیدل حالت به خون فشار و ادرارگردیده داخل به بیشترمایدات

 فشار راهبرهاي  بدنوان .گردد باز طبیدل حالت به حد از بیش افزایش بدداز خون حجم كنند مل تالش

 بازدهل بسوي را قلب خون حجم زیرا .كنند مل عمل خون حجم راهبرهاي همانند بطورغیرمستقیم خون

 هم قلب ضربان  فشاردهلیزي افزایش با. شود مل خون فشار افزایش موجب بنابراین و كشاند مل بیشتر

 دهلیزي حجم افزایش مستقیم اثر به آن از كوچكل بخش.  رسد مل%  75 تا گاهل كه شود مل افزوده

 – 22.  است جهت این از ضربان افزایش از% 65 تا.  كشد مل را سینوسل گره كه شود مل مربوط

 هاي برانگیخت.  است (Bainbridge reflex) بریا بین بازتاب بنام عصبل دراثربازتابل افزایش%  12

 را قلب ضربان سمپاتی  و واگ راه از آن وابران هاي برانگیخت.  روند مل م ز پیاز به واگ راه از آن

 سیاهرگ در خون شدن سد از ممانت به بازتاب این پس. افزاید مل را قلب انقباضل وقدرت داده افزایش

  .كند مل كم  ریوي خون گردش و ها دهلیز و ها

 پاسخ در وازوموتور مركز شریانل فشار راهبري --مركزي عصبل دستگاه(  ایسكمی )  تنگنایل واكنش

 : م ز خون جریان كاهش به

 گیرنده.   شود مل حاصل بارورسپتورها از ناشل هاي بازتاب با خون فشار عصبل راهبري بیشترین

 هنگامیكه حال این با.  اند گرفته جاي ازم ز ن بیرو و  خون درگردش همگل وفشارپایین  شیمیایل هاي

 .گردد مل اي ت ذیه كمبود موجب یابد كاهش بشدت پایینل م ز ساقه در وازوموتور مركز به خون جریان

 دراین قلب دهنده شتاب و ها رگ كننده تن  هاي رونون.  شود مل م زي تنگنایل باعث یدنل

 اتفاق این كه وقتل.   شوند مل برانگیخته بشدت و دهد مل نشان واكنش تنگنایل این به مركزبطورمستقیم

 اثر این كه باورند براین.  كند پمپ تواند مل قلب كه رسد مل سطحل به اغلب عمومل فشارخون افتاد

 دور م ز  ساقه موتور وازو كز ازمر را كربنی  كاز تواند نمل كه بوده خون كند جریان نارسایل حاصل

 سمپاتیكل لراه ناحیه قوي برانگیزي با و شده زیاد درمحل گاز این غلظت خون جریان ي كند با.  كند

 مواد سایر و الكتی  اسید مانند موادي توسط مركز این برانگیزي امكان.  شود مل درپیازم ز وازوموتور

 را م زي تنگنایل به درپاسخ فشار افزایش این.  رود مل باال خون فشار دراثرآنها كه دارد وجود اسیدي

 فشار تواند مل وازوموتور درفدالیت تنگنایل اثر این.  شناسند مل مركزي عصبل دستگاه تنگنایل واكنش
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 تنگل درجه.  نگهدارد را آن دقیقه 62 وبمدت باالبرده بطورهیجانل تور 152 تا را شریانل متوسط

 محیطل هاي رگ از برخل كه است زیاد بقدري اغلب م زي شدید تنگنایل از حاصل ها رگ سمپاتیكل

 قدرتمند بسیار فداالن از یكل م ز تنگنایل واكنش بنابراین. شوند مل بسته كامل بطور تقریبامانند کلیه ها 

 تا واكنش این م ز تنگنایل واكنش قدرتمند طبیدت وجود با.  باشد مل سمپاتی  كننده تن  دردستگاه

 باالترین به تور 12 الل 65 فشار در.  نیست سمحسو اثرآن تورنرسد 12 كمتراز به فشارخون كه زمانل

 در اما.  باشد نمل خون فشار راهبري براي طبیدل سازوكار ی  واكنش این پس. رسد مل خود درجه

 قدرت و سرعت با كه كند مل عمل فشار ناگزیرراهبري دستگاه بدنوان(  امرژنسل)  ناچاري شرایط

 را آن گاهل.برسد آوري مرگ سطح به افت این درجاییكه شده بیشترفشارسرخرگل افت مانع

 دارد وجود م ز تنگنایل واكنش از ویژه اي گونه.  اند فشارگفته نهردرراهبري واپسین سازوكارمقاومت

 واكنش را آن و شده ایجاد جمجمه گنبد زیر در م ز اطراف نخاعل م زي مایع فشار افزایش با درآن كه

 ها رگ فشار اندازه به جمجمه در نخاعل م زي مایع فشار است ممكن یدنل.  گویند(Cushing) كوشین 

 ایجاد و شده فشرده م ز هاي رگ دراثرآن كه آورد وارد فشار م ز جمله از اطراف به و رفته م زباال ي

 هاي رگ فشار كوشین  واكنش این وجود با.  شود مل واكنش باعث ها رگ تنگنایل این .كند تنگنایل

 نجات مرگ از را حیاتل مراكز و یابد برتري نخاعل م زي فشارمایع بر است وممكن رود مل باال م ز

  . دهد

 : خون فشار عصبل راهبري از ویژه نماهاي

 :فشارسرخرگل و قلب بازده درافزایش اسكلتل هاي ماهیچه نقش 

 وجود حالت دو كم دست اما شود مل انجام كار خود عصبل دستگاه با خون گردش سریع راهبري اگرچه 

 . دارند مهمل نقش خون گردش هاي درواكنش ها ماهیچه و اسكلتل اعصاب درآنها كه دارند

 از آن هاي انگیخت  شود برانگیخته كمورسپتوري ویا اگربارورسپتوري.  شكم فشردن بازتاب – الف 

 شكم بویژه ماهیچه انقباض باعث و روند مل اسكلتل هاي ماهیچه به همزمان اسكلتل اعصاب رشته راه

 ودر شود مل رانده قلب بسوي شكمل هاي رگ از ها درسیاهرگ خونل ذخیره راه ازاین.  شوند مل

 خون فشار افت به بیشتر هستند اي ماهیچه فلج دچار كه درافرادي.  شود مل افزوده قلب بازده نتیجه

 قلب بازده وگاهل افتد مل اتفاق روش بهمین هم( سنگین) فدالیت درشرایط.  سالم افراد تا دارند تمایل

 تور 612 الل 692تا تورطبیدل 622 از خون فشارمتوسط مواقع دراین.  شود مل برابرافزوده 7 الل5

  . یابد مل افزایش

 پایین باالو موج بشكل متر میلل 1-2  سرخرگل فشار تنفس دوره درهر.  درفشارسرخرگل تنفسل امواج

 در كه تنفسل هاي برانگیخت برخل.  هست ها بازتابل جمله از مختلفل دراثرموارد امواج این. شود مل

 هوا كسل همینكه. كنندمی  كج راه وازوموتور مركز بسوي خیزند برمل تنفس هر با پیازي مركزتنفسل

 هاي رگ منفل فشار این .گردد مل ایجاد درآن منفل وفشاري شده بازتر او سینه قفسه كند مل تنفس را

 دراثرآن كه كند مل كم را آن وبازده كاهد مل چپ قلب به واردشده خون وازمقدار كند مل باز را سینه
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 دهلیز و ها رگ كششل هاي گیرنده تواند مل تنفس پل در سینه در فشار ت ییرات.  شود مل كم فشارخون

  . باشد داشته خیز و افت تور 12 تا است ممكن خون فشار عمیق درتنفس. برانگیزانند را ها

 فشار امواج ثبت در.  فشار بازتاب راهبري هاي سامانه نوسان --- خون فشار وازوموتوري امواج -ب

 (Mayer) مایر یا وازوموتور امواج به كه دارند وجود اي ثانیه 62- 7 دوره با انسان در نوسانل خون

 نوسان.   هستند خون فشار عصبل راهبري سازوكار چند تا ی  از بازتابل نوسان ها این علت.  مدروفند

 . هستند كارها سازو م زازاین تنگنایل هاي واكنش و شیمیایل و رسپتور بارو هاي بازتاب

  :خون گردش (Disorders) هاي آشفتگل

 هر یدنل. . شود مل درگیر (pipe) رسانل خون ونارسایل كردن پمپ درنارسایل خون گردش كاركرد

.  آید مل پیش درگیري این تاثیربگذارد مقاومت فشارویا براختالف كه بیماریل ویا(syndrome) نشانگان

 هردوجنبه عروقل-قلبل هاي درآشفتگل.  گذارد مل بردیگران تددیلل اثرات جزن ی  كاركردن بد چون

 . موجودند خونل گردش بزرگ نشانگان سه.  گردد مل نمایانیده دستگاه این

 . هستند شو  وسومل.  فشارخون افزایش دیگري  (Atherosclerosis)  ها رگ شدن سفت یكل 

 هاي رگ بیماري. باشند مل پاتوفیزیولوژي سازاین یكپارچه ها ازبیماري دربسیاري نشانگان این 

 از.  گیرند رادربرمل )سفیدرگ ها(لنفاتیكل و سرخرگل و سیاهرگل هاي آشفتگل (PVD) محیطل

 سایر.  است سیاهرگل مزمن كفایتل بل و عمقل هاي سیاهرگ ترومبوس سیاهرگل مهم هاي بیماري

 :از عبارتند (PVD) هاي جنبه

 ودر باال سن در  شكافنده هماتوم با آئورت میانل درالیه است طولل شكافل كه آئورت سكشن داي-6

 .  غیرعمدي و عمدي ي ودرتروما مارفان ودرسندرم آئورت ودرتنگل باال فشارخون

  متوسط و كوچ  هاي سرخرگ ترومبوز و التهاب با كه بورگر بیماري یا اوبلیتران آنژئیت ترومبو-1

 . شود مل دیده كشیدن سیگار بهمراهل ها مرد در پایینل و باالیل هاي اندام

 بیرون از تروما و ترومبوز و دراثرامبولل دراندامها خون جریان ناگهانل قطع كه انسدادحادسرخرگل -9

 . پزشكل اقدامات دراثر و ها رگ شدید تنگل و

 و صورت ادم منجربه كه تروما و وآنوریسم التهاب و نئوپالسم دراثر فوقانل اجوف ورید سندروم -2 

  .شود مل فوقانل هاي اندام و گردن

 خروجل انسدادجریان به ومنجر است التهابل فرآیند ی  درپل انسدادوریدكبدي كه  بودچیاري سندروم -5 

 . گردد مل نكروز كبد و رود مل باال پورت فشار و شده كبد

 ها رگ سفتل دراثر مدموال كه است آمبولل ویا ترومبوتی  درانسداد فوقانل مزانتری  انسدادسرخرگ -1 

 .   كند مل ها روده گانگرن و شدید ایجادتنگل و بوده
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 دوران در كه گوارشل ریزي خون و كرده وریدي شریانل هاي ایجادمالفورماسیون كه آنژیودیسپالزي -7

 مل متاثر را محیطل هاي سرخرگ اغلب كه دیگر آشفتگل دو.  كند مل بروز آئورت تنگل با كهولت

 و كاوازاكل وبیماري وازكولیت شایع شكل كه بوده ها ریسموآن وASO) ابلیتران آرتریواسكلروز یكل كنند

 . است وازواسپاسم كه(  رینود سندروم

 :بر شامل لنف دستگاه شایع نا هاي آشفتگل 

 اصلل لنفل ادم و لنف به تروما و لنفل رشد مادرزادي ایست و وترومبوس ها دراثرعفونت لنف ادم  - 6 

 غیر تجمع موجب كه بوده نئوپالسم یا وریدي كفایتل بل به ثانویه انسداد و آلرژي و میلوري بیماري یا

 . گردد مل ها انتها در لنف طبیدل

 كه است لنفل هاي كانال در  همولیتی  بتا آ استرپتوكو  بخصوص دراثرانتشارعفونت لنفانژیت – 1 

 . شوند مل بزرگ موضدل لنفل هاي گره و شده لنف مسیر در دردنا  قرمز هاي رگه منجربه

 مانند اولیه آشفتگل چندین از یكل به ثانویه و است همراه لنف هاي گره بزرگل با كه لنفل آدنوپاتل -9 

 بیماري همچون چربیها تجمع بیمارهاي و هایپرتیروئیدي و ها نئوپالسم و ایمنولوژیكل و ها عفونت

  . باشند مل  كاوازاكل بیماري و آمیلوئیدوز و وساركوئیدوز  پی  نیمان,  گوشه

 : ها رگ شدن سفت

 رسوخ با آنها مجراي شدن بسته و ها سرخرگ دردیواره آسیب فرآیند را ها رگ شدن سفت درتدریف

 روشن بخوبل ایران در آن شناسل گیر همه.  اند دانسته (plaque) مشخص ضایده ی  تشكیل و ها چربل

 ژنتی  اثر در است ممكن كه است سن افزایش یكل ها رگ ایجادسفتل براي ساز خطر عوامل.  نیست

 در است ممكن.  است بیشتر ها مرد در. باشد زمانل نقطه دری  ساز خطر عوامل آمدن گرد با یا و باشد

. گردد محافظت ها آن هاي رگ یائسگل از پیش دوران در استروژن بیشتر مقدار وجود علت به ها زن

 شدن وبرداشته خوب كلسترول یا (HDL) پرچگال لیپوپروتیین باالتر سطوه با همراه ها این شاید

.  گردد مل یكسان زنها و درمردها میزان این یائسگل دوره از پس.  شد با بدن از(LDL) بد كلسترول

 رگ سفتل.  دارد قوي همبستگل ها رگ سفتل ایجاد با غذایل رژیم یا و ژن علت به بد ل كلسترو افزایش

.  اثرگذارهستند بریكدیگر نیز بیماري دو این. گیرد مل شتاب قند بیماري و خون فشار افزایش با ها

.  هستند دركار دیگري سازوكارهاي مزمن تروماي بارو سواي كه است براین باور خون فشار درافزایش

 ماهیچه افزایش عوامل نامناسب تحری  همانند كننده منقبض و كننده شل عوامل بین تدادل ریختگل بهم

 شتاب قند بیماري در. باشند داشته نقشل آن درایجاد است ممكن ها آن بازسازي و ها رگ  صاف هاي

 افرادي اغلب.  خون قند افزایش به تا باشد انسولین به مقاومت دراثر است ممكن ها رگ سفتل كردن پیدا

 باشد مل رشد قوي عامل ی  انسولین.   است زیاد آنها خون انسولین غلظت دارند انسولین به مقاومت كه

 و ها رگ دردیواره كلسترول ساخت تشدید و ها رگ صاف هاي ماهیچه هاي یاخته افزایش باعث كه

 (Hyperinsulinemia) خون انسولین درافزایش.  گردد مل  پوششل درون LDL هاي گیرنده افزایش

 چاق افراد.  شود مل دیده HDL كاهش و ها گلیسرید تري وLDL افزایش و درخون غیرطبیدل هاي چربل
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 و خون انسولین افزایش و قند بیماري و بیشتر چربل رژیم زیرا دارند قرار ها رگ سفتل درخطربیشتر

 كلسترل سطح افزایش با هوازي هاي فدالیتگفته شده است .بیشتراست ها درآن تحركل وكم فشارخون

 كشیدن بصورت است تنباكو ها رگ سفتل درایجاد خطرزا مهم عامل ی .  خطراست ضد عامل ی  خوب

 آن شدن تر تن  و ها رگ درونل پوشش آزردگل سبب تنباكو تركیبات.  شود مل مصرف جویدن یا و

 افزایش باعث همچنین.   شود مل  فیبرینوژن وافزایش خون چسبناكل و ها پالكت چسبندگل وافزایش ها

 باعث شیدنک سیگاربا كربن گازمونوكسید افزایش.  گردد مل خوب كلسترول وكاهش بد كلسترول

 ریختگل بهم عوامل این همه ازمیان.  شود مل پوششل درون هاي یاخته قرارگرفتن(ایسكمل) درتنگنا

 برانگاره دو اما نیست روشن بخوبل رگ سفتل شناسل آسیب.  دارد بیشتراهمیت سرم هاي چربل

 سازي مسموم دیگري هاو یاخته به بد كلسترول رسوخ برانگاره یكل.  است توجه بیشترمورد(نظریه)

  .باشد مل بد كلسترول با یاخته

  پاتوفیزیولوژي

 اولیه ضایدات در. هستند متفاوت كلسیمل و سفت تا چرب و نرم هاي پال  از ها رگ سفتل ضایدات 

 ماهیچه هاي یاخته و پالكت تددادي با سلولل خارج چربل رسوبات و مانند كف هاي یاخته داراي نرم

 بطور را ها رگ در جریان میزان  تواند مل ها پالكت تجمع و ها رگ محلل تنگل.  باشند مل  صاف

 زیاد سلولل موادخارج و صاف اي ماهیچه هاي یاخته رود مل پیش ضایده كه همینطور.  بكاهد جانبل

 رسوب آن در كلسیم كه بوده داخل به نكروز حاوي  نواحل داراي است ممكن ها پال  این.  شوند مل

 درآن و باشد وپارگل افشک داراي است ممكن پال  نواحل.  باشد شده تشكیل ترومبوس آن وبهمراه كرده

 بل ضایده ی  رفت پیش به منجر توانند مل حوادثل چنین.  كند وترومبوزپیشرفت كرده ریزي خون

 بزرگ رگ چند یا ی  در ها رگ سفتل بالینل تظاهرات.  شود منتهل  رگ در مهم تنگل ی  به اهمیت

.  دهد مل نشان را خود میوكارد انفاركتوس ویا اي سینه درد با و شده قلب كرونري بیماري به منجر قلبل

 مل خون م ز به كه هایل وسایررگ كاروتید هاي درسرخرگ و  ASO بدنوان محیطل هاي درسرخرگ

  آنوریسم و خون فشار افزایش بصورت عمومل خون درگردش و عروقل - م زي هاي بیماري  رسانند

  . گردد مل نمایان

 پیش ادعا شده است که.  باشد مل ونشن اینتر و جراحل و طبل هاي درمان و پیشگیري شامل ها درمان 

  . است بهبودي  روبه  نتایج و آگهل

  :فشارخون افزایش

 درجه.  اند گفته ساالن دربزرگ تور 32/622 از آن پیوسته تربودن باال خون فشار افزایش تدریفبنابر

 زمان در.  است متفاوت سن با آن طبیدل هاي اندازه. است واچلشل یا و فشارچلشل براساس آن بندي

-12 سالگل1 تا 2/.5 در و 52/12 ماهگل ی  در.  توراست 71/625 سالگل 32 ودر حداقل تولد

 س22 ودر71/611 س92 ودر72/611س12 ودر72/665 س65 ودر53/669 س61 در و 12/32

.  71/625س32 ودر12/621 س 12 الل 72 ودر12/621 س12ودر12/692 س52 ودر12/611
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 ثانویه خون فشار و است نشده روشن هنوز آن علت كه اصلل خون فشار به را آن بیماري علت براساس

 اصلل خون فشار% 35.  شوند ایجادمل بارداري و ونئوپالزي كلیوي بیماري مانند خاص دراثرعلتل كه

 . است

 :شامل ثانویه خون فشار با همراه هاي آشفتگل 

 -رنین سامانه مزمن تحری  منجربه كه بوده رگ سفتل ویا شدن درتن  كلیوي سرخرگ تنگل-6 

 شوند مل ( RAAS) آلدسترون-آنژیوتانسین

 . شود مل پروولمل هاي به منجر كه كیستی  پلل وكلیه حاد گلومرولونفریت مانند كلیه بیماري  -1  

 . دارد پارانئوپالستی  رنین تراوش كه ویلمز تومور -9 

 . شود مل سدیم و آب احتباس موجب آلدسترون تحری  با اولیه آلدسترونیسم -2 

 . كند مل عمل آلدسترون اثرات همانند گلوكوكرتیكوئید افزایش كوشین  سندرم  -5 

.  شود مل مقاومت افزایش باعث و است كوالمینل كاته كننده تراوش توموري كه فئوكروموسیتوما -1 

 برد مل باال خون چسبناكل دراثرافزایش را مقاومت كه شده هماتوكریت ایجادافزایش سیتمیا پلل -7

 . شود مل زیاد تنگل باالی خون فشار كه آئورت كواكتاسیون -1 

 رود مل باال خون فشار سمپاتی  نشده كنترول تحری  كه اتونوم رفلكسل پر هاي -3

 نیست مدلوم علت. باشد همراه تشنج با تواند مل كه( اكالمپسل و اكالمپسل پره) حاملگل فشارخون -62 

 . هاباشد چربل هاي دراثرمیانجل شاید

 . باشد مل مدلوم نا علت.  است خون فشار با همراه زیاد خیلل خواب آپنه سندرم -66 

  . كورتیزون و ها الكترولیت و واستروژن سمپاتیكل هاي آگونیست مانند دارویل هاي درمان-61 

 . است نشده روشن بخوبل ایران در اصلل خون فشار كلل شیو 

 :عبارتند اصلل درفشارخون آفرین خطر عوامل 

 . بیشتراست سالل كهن و سالل میان در كه سن -6

 . باالتراست چلشل فشار ها زن در سالل میان در كه جنس -1

 دارد بیشتري شیو  گرفتار هاي درخانواده كه ژنتی  عوامل -9 
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 دارد خون فشار با كمل بستگلمه نم  خوردن.   سدیم خوردن.  است بیشتر ها درسیاهپوست نژادكه -2 

 . دارد بیشتري بستگلمه سدیم به فردي حساسیت ولل

 . دارد بیشتري نقش فشارخون دركاهش پتاسیم خوردن -5 

 . دارد بیشتراثر فشارخون دركاهش كلسیم خوردن -1 

 فشار افزایش موجب مقدار وافزایش ادامه با و شود مل ها رگ شدن گشاد باعث درابتدا الكل خوردن -7 

 . برد مل باال را خون فشار هم راه این از كه گردد مل ها رگ سفتل باعث الكل همچنین.  شود مل خون

 . دارد خون فشار با مستقیم بستگلمه وزن -1  

 مل ی  نو  در اي مویینه هاي رگ ت ییرات و دیابتل نفروپاتل به ثانویه خون فشار.  قند بیماري -3 

 به منجر تواند مل انسولین باالي سطوه. است انسولین به دراثرمقاومت فشارخون دو درنو .  باشد

 . باشد داشته پوششل درون اثرات و شده سمپاتی  تحری 

 خون فشار افزایش موجب هم لیپیدمل هیپر.  شود مل عروقل مقاومت افزایش باعث ها رگ سفتل -62  

 هاي سازوكار نارسایل به عموما حالت این اما است مدلوم نا خون فشار ویژه سازوكارهاي.  شود مل

 محیطل عوامل دارد احتمال.   است مرتبط مورد هردو ویا ها رگ ومقاومت قلب بربازده حاكم تنظیمل

  .  درنظرگرفت هم را شود اضافه ژنتیكل شرایط به هنگامیكه بخصوص اصلل فشارخون ایجاد به منتسب

 حجمل پر.  است آن علت قلبل بازده افزایش كه كند مل اشاره براین همودانامیكل( هیپوتزیس) برانگاره

 (RAAS) آلدسترون-آنژیوتانسین -رنین  سامانه  توسط حجم وتنظیم سدیم تراوش نارسایل علت به پابرجا

 زیاد هم ها بافت به جریان میزان  جحم افزایش با.  شود ایجادمل  گلومرولل تراوش میزان یا و ADH  و

 ها رگ كنندگل تن  برانگاره.  كند مل زیاد را مقاومت بنوبت كه شده آغاز تنظیمل وخود شود مل

 تنظیمل خود سطح در بد كاركرد دراثر را ها رگ مقاومت افزایش درآن كه كند مل طره را سازوكاري

 كلسیم سطوه افزایش به منجر پوششل درون ویا وهورمنل عصبل تنظیم نامتدادلل.  افتد مل اتفاق بافتل

 اصلل خون فشار هم ها پژوهش.  شود مل ها رگ صاف هاي ماهیچه انقباض وافزایش اي یاخته درون

 بنام ها رگ كننده تن  هورمن پیشساز و است آنژیوتانسیوژن دربرگیرنده كه داند مل مرتبط ها ژن با را

 خون سدیم مقدار حال این با. ندارند باال خون حجم  خونل فشار بیماران بیشتر.  باشد مل  دو آنژیوتنسین

 عدم موارد دراین.  باالنیستند ها درآن (RAAS) یا (SNS) سمپاتی   كننده فدال هاي وهورمن كلسیم و

 مل خون درگردش بزرگ آشفتگل  سه موجب فشارخون. است محتمل پوششل درون هاي میانجل تدادل

 بازتاب وسومل بزرگ هاي سرخرگ سفتل افزیش دیگري و ها شریانچه مقاومت افزایش یكل.  شود

 سفتل و مقاومت افزایش  تر جوان بیماران در. باشد مل  سرخرگل ضربان امواج رس زود یا هنگام زود

 و  كالژن دررسوب  وافزایش  االستین  شدن پاره و شدن ناز  مانند  ساختاري ت یرات از ها رگ

 سپس و( سیستولل) چلشل فشار افزایش با درابتدا ت ییرات این.  گردد ایجادمل دیواره ضخامت افزایش

 است ممكن و دارد تفوق ها رگ سفتل عامل سالل بزرگ در.  است همراه( دیاستولل) واچلشل فشار در
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 دیاستولل فشار ولل باال فشارسیستولل حالت دراین.  باشد ها آن در سیستولل فشار مستقل افزایش علت

 با بیماران.  است شده افزوده(PULSE PRESSURE) نبض فشار یدنل.  باشد مل تر پایین حتل و طبیدل

 به فشارنبض بازتاب.  شوند مل قلب نارسایل و كرونر بیماري و م زي سكته گرفتار بیشتر چلشل فشار

 هنگامیكه.  شود مل روبرو ها سرخرگ مقاومت با كه شود مل مربوط قلبل بازده از مقداري برگشت

 پر با و كند مل بروز دیاستول خالل در بازتابیده جریان این باشند طبیدل گنجایش داراي ها سرخرگ

 مل بروز سیستول خالل در زودرس بازتابیدن حال هر به خون درفشار.   شود مل تقویت كرونرها شدن

.  كند مل كم  كلیوي هاي وسرخرگ كاروتید و ودركرونرها آئورت قوس در ها رگ پرشدگل به و كند

 نشان ازبیماري مدموال درابتدا.  شوند گرفتار خون فشار افزایش درپل بدن هاي اندام است ممكن باالخره

 بیماران برخل است ممكن گاهل. باشند دیده آسب مهمل هاي اندام تااینكه كند نمل بروز اي نشانه ویا

 و م ز و قلب. باشند كرده تجربه را ایستادن درهنگام فشارخون افت یا و ازبینل ریزي وخون سردرد

 منتهل خون فشار دراثر قلب بیماري.  شوند مل گرفتار بیشتر كه هستند اي ویژه ها اندام  ورتین ها كلیه

 در.  گردد مل كاهش دچار قلب رسانل خون زیرا شده كرونر هاي رگ سفتل علت به قلب نارسایل به

. گردد گشادمل و(چاق) بزرگ چپ بطن كند پمپ شده افزوده مقاومت دربرابر بایستل قلب كه موقع همان

 فشار.  دارد قلبل ناگهانل ومرگ قلبل ضربان نظمل بل به گرایش و شود مل نارسا چپ بطن باالخره

 با شده سفت هاي رگ در م ز خون جریان.  باشد مل م زي سكته در مهمل آفرین خطر عامل باال خون

 ییماري.  كند مل كم  خونریزي و آنوریسم ایجاد به ها نآ درون باال خون فشار و است روبرو مماندت

 هاي یاخته نكروز به منجر خون فشار ها كلیه در.  باشد مل باال خون فشار همراه روش همان به محیطل

 فشار شدن بدتر و مایع افزایش مثبت بازخورد از اي حلقه و شده كلیوي نارسایل و( نفروپاتل) كلیوي

 در. گردد مل نابینایل احتمال وافزایش ریزي خون و ها رگ پارگل باعث دررتین.آورد مل پیش را خون

 بویژه خون فشار پایش بیماري هاي نشان نبود با.  است اساسل خطر عوامل اصاله  درمان و پیشگیري

 بیماري بهنگام سازي آشكار در هستند هردو ویا محیطل یا و خانودگل جنبه از آن مدرض در كه كسانل

.  كند مل تدیین را درمان چگونگل بیماري پیشرفت ومرحله درفرد خطر عوامل. دارد بسیاراهمیت

 با است الزم دارویل همراه فدالیت و سدیم كردن محدود و وزن كردن كم مانند دارویل غیر هاي درمان

 گشادكننده  مایدات حجم كاهش وبراي آورها ادرار شامل خون فشار ضد داروهاي.  شوند همدیگرآغاز

 دهنده وقفه و محیطل مقاومت كاهش براي بلوكرها الفا و وبتابلوكرها كلسیم هاي آنتاگونیست مانند ها رگ

 . باشند مل  دو آنژیوتانسین سطح وكاهش مایدات احتباس وقفه و (RAAS) با تداخل براي(ACE) هاي

 مرگ چپ بطن شدن وبزرگ باال فشارخون وجود با .دارد بسیاراهمیت درمان نقش ونتیجه آگهل درپیش 

 1.3 درمردها ناگهانل خطرمرگ.  دهد مل افزایش ها زن در بار 5.1و باردرمردها 5.1 تا را ومیركلل

 . است بیشتر بار 9.5 ها زن ودر

 : خون فشار ضد هايدارو از برخل بندي دسته 

 ( آلداكتون) یرونوالكتونپاس( . دیازید) كلرتیازیدوهیدر( . الزیكس) فروسماید  مانند آورها ادرار – 6

 ( ایندرال) پروپرانولول(  لوپرسور) متوپرونول مانند آدرنرژی  بتا بلوكرهاي – 1 
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 (پرس مینل)پرازوسین مانند آدرنرژی  الفا بلوكر – 9 

 (نورمودین) لبتالول:  وبتا آلفا بلوكر - 2 

 (آلدومت)دوپا ومتیل(كاتاپرس)كلونیدید:  مركزي برسمپاتی  موثر هاي آنتاگونیست  - 5 

 (وازوت )وانالپریل( كاپوتن)كاپتوپریل:  آنژیوتانسین مبدل آنزیم هاي دهنده وقفه – 1 

( كاالن)وراپامیل(.پروكاردیا) دیپین نیفه(كاردن)نیكاردیپن(.كاردیزم)دیلتیازم:كلسیم كانال بلوكرهاي –7

  . هستند
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 فصل هفتم                                                  

 : شو 

 . اند گفته بافتل پرفیوژن )نارسایی حاد(شدیدو عمومل كاهش را شو  درتدریف

 شو  یا  (DISTRIBUTIVE) پخشل وشو  حجم كمبود شو  به شناسل سبب برابرسازوكارهاي راشوک  

 قلبل شو  و ها رگ تون رفتن دست از به ثانویه درگردش خون حجم نامناسب دراثرتوزیع وازوژنی 

 هاي تروما در حجم كمبود شو   شناسل گیر همه دید از.  كنند مل بندي دسته  قلبل پمپ دراثرنارسایل

  باشد رفته دست از زیادي خون درجاییكه.  است فراوان ها سوختگل و بزرگ هاي جراحل و بزرگ

 شد با رفته دست از سوم فضاي در تجمع ویا تبخیر ای دراثرسوختگل درآنجایییكه و هموراژی  را شو 

 ها رگ عمومل ازگشادشدن حاصل سپتی  شو  یكل  پخشل شو  ازانوا . اند گفته سوختگل شو  را آن

 دیگر هاي جنبه.  است ویژه مراقبت هاي دربخش مرگ بزرگ وعلت التهابل هاي میانجل دراثرآزادشدن

 هاي آزردگل در كه  نخاعل شو  و اي جمجمه هاي آزردگلبا همراه عصبل شو   بخشل هاي شو 

 شود مل زده تخمین.  هاست آلرژن به شدید حساسیتل واكنش نتجیه  آنافیالكتی  شو . شود مل دیده نخا 

 آمار درایران. ) باشد% 12 تا% 1 حدود اند مانده زنده قلبل ازانفاركتوس بدد كسانیكه درمیان قلبل شو 

 مهم عامل كرونري بیماري.  باشد مل قلب نارسایل پایانل مرحله با همردیف واژه این( . نداریم را آن

 پریكاردیت  وكاردیومیوپاتل قلب  درانفاركتوس قلبل حاد نارسایل.  است قلبل شو  درایجاد زا خطر

 یكل محج كمبود شو  ازعلل.  شوند مل دیده قلبل هاي نظمل وبل قلب اي دریچه هاي بیماري( تامپوناد)

 پریتونیت و درسیروزكبدي سوم درفضاي مایع شدن جمع ودیگري وداخلل خارجل هاي ریزي خون

 گرما و تب در زیاد درناژدرتدریق یا و واستفراغ دراسهال گوارش ازراه زیاد مایع رفتن ازدست است.

  . باشند مل زیاد دیورتی  با ها درمان یا حادكلیوي نارسایل دیورزمرحله در ها كلیه ازراه ویا  زدگل

 مقدار محیطل هاي رگ آلرژي یا ها ازعفونت حاصل التهابل هاي میانجل به واكنش پخشل شو  در

 مل تولید  I2 وپروستاگالندین اكسید نیتری  ازجمله ها پوششل درون از مشتق كننده شل عوامل زیادي

 ها رگ شدن باز.  دارند برمل را ها رگ تون روي سمپاتیكل سامانه نگهداري اثرات ها این .شود

 بازده با وریدي دربازگشت كاهش این اما  .انجامد مل ها دربافت حجم كاهش به ها رگ تون کاهشبا

 شدن گشاد با.  شود مل كاسته آن جابجایل یدنل  كارسازخون گردش و گیرند مل قرار دربرابرهم قلبل

 هاي شنت.  گردد مل نامناسب ها مویینه در خون پخش و شود مل كم محیطل هاي رگ مقاومت ها رگ

 افزایش باعث التهابل هاي میانجل.  شود مل كاسته ها بافت دربرخل پرفیوژن و شده ایجاد اندامل  درون

 افزایش و آزردگل.  كند مل كم  حجم بیشتر كاهش به كه كند مل سوم فضاي وایجاد شده مویینه تراوایل

 آزردگل. گردد (ARDS) بزرگساالن  ریوي برآشفتگل نشانگان باعث تواند مل ریوي هاي مویییه تراوایل

 منتهل ها مویینه شدن بسته به است ممكن( ایسكمل) تنگنایل و التهابل هاي میانجل از منتج پوششل درون

 عصبل درشو .  بیانجامد  DIC) )ها رگ درون خون پراكنده شدن لخته بیشتروتشدید تنگنایل به كه شود

 تا.  باشد التهابل هاي دراثرمیانجل تا است عصبل دستگاه نارسایل درپل ها رگ شدن گشاد نخاعل و

 حالت ی  شو  باشند شده آزرده بطورمستقیم نخاعل كاردرصدمات خود بازتابل هاي چرخه هنگامیكه
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 .گردد برمل اي هفته ازچند بدد ها رگ تون كار خود عصبل كاركرد.  باشد مل وضدیت دراین گذرا

 رگ حاد شدن تن  و خون فشار بحران خطر.  اند خورده بهم ویا شده برداشته باالتر ازمراكز تنظیم ولل

 درپل قلب ماهیچه قلبل درشو .  باشد مل اتونوم هیپررفلكسل ازموضوعات كه دارد بهمراه را ها

 براي فشار واختالف شده سست خون گردش اصلل پمپ كه است رفته بین از وكاردیومیوپاتل انفاركتوس

.  است شده فیبروز پریكارد زیرا شود پر تواند نمل قلب فشارنده درپریكاردیت. است شده كاسته پرفیوژن

 اختالالت.  گردد مل ها بطن پرشدن مانع قلب و پریكارد كیسه بین مایع سریع شدن جمع قلبل درتامپوناد

  . كند مل ممانتنامناسب یا  هارا بطن تخلیه و پرشدن اي دریچه

 شو  این بطورمشخص ولل دارند هایل مشتر  وجه ها سایرشو  با اگرچه قلبل شو  درپاتوفیزیولوژي

 .پیماید مل را مرحل سه

 بارورسپتوري سامانه مانند تطابقل سازوكارهاي ازشو  مرحله این درخالل. جبرانل یا آغازین مرحله-6

 فضاي از مایع برگشت  اي مویینه هاي رگ  سطح در.   تندفا مل بكار جریان كاهش با مایدات تدادل و

 هاي گیرنده با سمپاتیكل برانگیزي.  شوند مل منقبض خونل ذخایر و كند مل بروز پالسما به بینابینل

 م ز و وریه قلب بسوي را خون اغلب كه شده ها رگ انتخابل شدن وتن  قلب بازده افزایش سبب بارو

  گرداند برمل قبولل قابل میزان به را بافتل پرفیوژن مدتل براي اقدامات این.  فرستد مل

 رگ ماندن تن .  شود مل آغاز جبرانل مرحله نارسابودن صورت در كه پیشرونده یا میانل مرحله – 1 

 بر ها رگ تنگل جاییكه در بافتل پرفیوژن.  افتند مل بكار مثبت بازخورد هاي حلقه قلب بار افزایش و ها

 ایجاداسیدوز و شود مل غالب هوازي بل وساز سوخت. گیرد مل قرار درتقابل بروزكند اثركمبوداكسیژن

 و شده گشاد ها رگ و شود مل آزاد پوششل درون هاي میانجل بافتل اكسیژن كمبود با.  كند مل الكتی 

 وحالت كند مل نشت بینابینل فضاي به پالسما از مایدات.   گردد مل حاصل پوششل درون تدادل عدم

 ها رگ گشادشدن و قلب دراثرنارسایل خون كند جریان.  كند بدترمل وجود درصورت را حجم كمبود

 وضدیت دراین.  گردد مل آماده (DIC) ایجاد براي مرحله این شود مل خاص هاي اندام به آسیب موجب

 . دشو مل گرفتاري دچاربیشتر پرفیوژن

 كه شود مل شرو  اي یاخته آسیب از اي نقطه در.  است مقاومتل یا ناپذیرو برگشت سوم مرحله – 9  

 شكسته درمانل اقدامات با مثبت بازخورد هاي حلقه و اند دیده آسیب بشدت حیاتل هاي اندام هاي آسیب

  . شوند نمل

 بالینل بندي دسته در.  كرد زنل گمانه را خونریزي مقدار توان مل حجم دراثركمبود شو  بروزبالینل در

 . اند دیده را دسته چهار  هیپووولمل شو 

 شماره حالت دراین.  است لیتر میلل 752 وحدود% 65 از كمتر رفته دست از خون حجم ( Iاول ) دسته 

 بنظر عصبل قدريبیمار.  است طبیدل ادراري بازده و تنفس و خون فشار و دقیقه در622 از كمتر نبض

 .اگردرشرایط بیهوشی نباشدرسد مل
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 نبض شماره.  لیتراست میلل 6522- 752 حدود و% 65 از بیشتر خونریزي مقدار (II) دوم  دسته 

 باز و شده كاسته اندكل نبض فشار ولل طبیدل(  سیستولل) رچلشلفشار.  باشد مل دردقیقه بیشتر یا622

 درهر لیتر میلل92-12 ادرار وبازده دردقیقه 92-12 تنفس. شود مل انجام كندي با ها مویینه پرشدن

 . پذیراست تحری  بیمار.  است ساعت

 مل لیتر میلل 1222 تا6522 حدود در و%  22 تا92 بیشتراز رفته ازدست خون حجم (III) سوم دسته 

.  دارد كاهش فشارنبض.  اند یافته كاهش واچلشل و چلشل وفشار دقیقه در61 از بیشتر نبض شماره.باشد

 . است گیج بیمار و درساعت لیتر میلل 65تا5 ادراري بازده و دقیقه در 22 تا92 تنفس

 نبض شماره.  لیتراست میلل 1222 بیشتراز و%22 بیشتراز رفته ازدست مقدارخون (IV) چهارم دسته 

 خواب و گیج بیمار.  است اقل حد در ادرار بازده و بیشتردردقیقه ویا 95 تنفس و دردقیقه 622 بیشتراز

 مقاومت و قلبل وبازده مركزي فشارورید تهاجمل پایش ویژه هاي مراقبت وضدیت دری .  است آلوده

  سمپاتی  عصبل دستگاه تحری  بالینل درنمایش.  كند راهنمایل تشخیص به مارا است ممكن ها رگ

 نبض و نبض وتندي قراري بل شامل اولیه درمراحل خون درگردش حجم كاهش.  شود مل نمایانیده

.  شود مل واچلشل فشار افزایش باعث ها رگ شدن تن .  شود مل دیده ومرطوب سرد وپوست جهنده

 گفته باری  نبض فشار را شو  درابتداي یبالین نشانه این.  كند نمل ت ییر شارچلشلف مدموال درجاییكه

 مواد وجود ویا كارت ییریافته خود هاي راه علت به پخشل درشو  بارو گیرنده  پاسخ درهرحال.  اند

 ذخیره اگر آنكه توضیح.  اند كرده ت ییر ویا ندارند وجود ها نشانه این.  اند ریخته بهم ها رگ كننده گشاد

 قلب بازده است شدید حجم اگركمبود یا شود مل دیده قلبل درشو  همانطوركهباشد شده محدود قلبل

 واسطه با ها رگ شدن تن .  شود نمل دیده جهنده نبض و ماند مل پایین سمپاتی  تحری  باوجود

 محروم خود پرفیوژن حفظ براي بحرانل هاي سامانه از را پوست قلبل و حجم كمبود درشو  سمپاتی 

 باپوست همراه تب  عفونت و ندارد وجود ها رگ شدن تن  حال بهر عفونل شو  درابتداي.  نماید مل

 شو  در.  شود مل تدریق و شدن مرطوب سبب سمپاتی  برانگیختن.  كند مل ایجاد برافروخته و گرم

 پاالیش.اند شده گسیخته شو  نخستین علت درپل سمپاتی  هاي راه دراینجا.  شود نمل دیده عصبل

 مل اتفاق كلیوي هاي یاخته نكروز  درنهایت.  یابد مل كاهش ادراري بازده و.  شود مل كم گلومرولل

 جریان كاهش.  كند ترمل بد را  مایدات خوردگل وبهم واسیدوز شود مل مل آن نارسایل به منجر كه افتد

 لوله از ها باكتري دهد مل واجازه گردد منجرمل ها روده قرارگرفتن درتنگنا به گوارش دستگاه به خون

 ممكن قلبل ویا حجم كمبود شو  آنكه نتیجه.  كنند باكترمل وایجاد شوند وارد خون جریان به گوارش

 هموزتاز اختالالت به كبدي شو  یا كبدي نارسایل.  آمیزندبی درهم مرحله دراین عفونل شو  با است

  درپانكراس ها یاخته.  كند تشدید را وسپسیس(DIC) و شود منتهل كوپفر هاي یاخته كاركرد رفتن بین واز

 خون گردش.  كند كم را قلبل انقباض تواند مل كه كنند مل آزاد قلبل كننده سست عامل شده خون كم

 اعصاب چه اگر.  ندنك بیشترمختل را وپرفیوژن شده (DIC) توانندآغازگر مل ها شدیدبافت آسیب و آهسته

 حفاظت تري طوالنل مدت تا تنظیمل خود و م زي تنگنایل واكنش مانند تطابقل سازوكارهاي با مركزي

 و میكروآمبولل اي مویینه هاي رگ آسیب.  كند بروزمل وآنوكسل م زي ادم باالخره ولل شود مل

 منجر  اورگانل چند نارسایل بدنوان كبد و ها كلیه و ها درریه زا بحران آسیب به تواند مل قلبل نارسایل
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 حالت به بافتل پرفیوژن و فشارخون اقداماتل اگربا حتل برگردانید توان نمل را بیمار مرحله دراین.  شود

  . برگردد طبیدل

 (Treatment) جویل چاره و پیشگیري

 پوست بالینل پایش.  است شو  هاي علت با بیماران در شو  خطر بینل برپیش شامل ازشو  پیشگیري

 دراغلب ادراري بازدهو خون فشار.  است اهمیت داراي پرفیوژن كاهش اولیه درآشكارسازي ها حس و

.  شوند پاییده است ممكن ها رگ ومقاومت قلبل بازده ویژه هاي مراقبت بخش در. شود مل پایش بیماران

 تا را بیماران. ست ها بافت به آن وانتقال اكسیژن تجویز شامل شو  براي جویل چاره عمومل هاي جنبه

 انتقال براي را بیماران هاي پا. شود كاسته ها سازآن و سوخت تامیزان  نگهمیداریم خن  لرزكردن نزدی 

 دروضع شو  درمدت را ن سربیمارا.  نگهمیداریم باال مركزي هاي اندام به ها درآن شده جمع خون

 تاثیر است ممكن دیافراگم م زوحركت خون درگردش آن جهت بل ادامه زیرا.  گذاریم مل پایین

 و قندي و الكترولیتل هاي محلول مانند وریدي داخل ازمایدات حجم كمبود درشو .  باشد داشته زیانباري

 انقباضل قدرت قلبل درشو .  شود مل استفاده كامل خون و پالسما,  دكستران و آلبومین مانند ها كلویید

 مل پشتیبانل  خون گردش كمكل هاي اسباب با یا و دوپامین مانند( اینوتروپ) نیروبخش داروهاي با قلب

 و(  نیتروپروساید و سرین نیتروگلل) ها نیترات مانند ها رگ هاي باشدبازكننده كافل مایع اگرحجم.شوند

 ها رگ هاي كننده تن .  دور میبكار پرفیوژن اصاله براي اناالپریل مانند (ACE)  هاي دهنده وقفه یا

 اقدام این اما اند بكاررفته عصبل دستگاه هاي پاسخ تقویت براي نفرین نوراپل و نفرین اپل همچون

 در راباید حیاتل هاي اندام دراغلب بافتل برپرفیوژن آورآنها زیان اثرات زیراكه بود خواهد آنها آخرین

 با خارجل ماساژ ها آسیب ویا حوادث پردیسه مانند حوادث درصحنه یا فوري درشرایط.  نظرگرفت

 فشار حفظ درپاها مقاومت درافزایش است ممكن( نظامل شو  ضد شلوارهاي) شدنل باد شلوارهاي

 گردش كه وقتل دراسر  اصلل علت براي جویل چاره.  باشد مفید حیاتل هاي بیشتردراندام پرفیوژن

 در آگهل پیش.  شود پرداخته ها آن به باید  واستروئید بیوتی  تجویزآنتل و جراحل مانند شد پایدار خون

 عفونل درشو .  است بخش رضایت بسیار مناسب و بهنگام درمان و حجم كمبود شو  با سالم بیماران

  بیماران% 65 در.  باشد مل%  32 الل% 92 از قلبل ودرشو % 12 الل% 12 از ومیر مرگ میزان

  .افتد مل اتفاق اورگانل چند نارسایل شو 

  :ها سیاهرگ مزمن كفایتل بل

 درساق ها سیاهرگ فشار رفتن ازباال حاصل ي ها ازآشفتگل طیفل را ها سیاهرگ كفایتل بل درتدریف

 شده پیا در پیا گشادو سطحل ي ها ورید كه شدید حالت در واریسل هاي ازسیاهرگ ها این.  اند گفته پا

 مزمن هاي زخم و( لیپودرماتوسكلرروز) پوست شدن فیبروزوسفت تا یابند مل اهمیت وازمنظرزیبایل اند

 در و سن و خانوادگل گرایش.  نیست مدلوم درایران مبتالیان آمار. دهند مل پوشش را استازیس وریدي

 بیشتر هم سیگاري ي مردها نزد.  دارد اثر آن درشیو  بارداري و ماشینل زندگل سب  و وچاقل ها زن

 هاي دیواره ژنتیكل سستل با همراه كه. شوند مل واریس دچار اولیه بطور مدموال ها سیاهرگ.  است

 سیاهرگ هاي دریچه كارآمدي كاهش موجب كه هستند  وسطحل ویاارتباطل كننده سوراخ هاي سیاهرگ
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 از بخشل كهاست  عمقل هاي سیاهرگ ترومبوز با  همراه ها سیاهرگ ثانویه هاي واریس.  شود مل ها

 سیاهرگل هاي دریچه وآسیب (pooling) شدن كوالبل انسدادو موارد دراین. باشد مل فلبیت پست سندرم

 هاي راه بدنوان كه شود مل سطحل هاي درسیاهرگ فشار افزایش منجربه عمقل هاي ورید درسامانه

 ثانویه هاي واریس با مدموال پا ساق هاي لیپودرماتوسكلروزوزخم.  رساند مل قلب سويب را خون جانبل

 پیا و گشادشدگل به منجر ها سیاهرگ دیواره ژنتیكل سستل پا ساق اولیه درواریس.  باشند مل همراه

 ها رگ همه كه دارد وجود باور این. شود مل فشارسیاهرگل  توسط سطحل هاي سیاهرگ خوردگل

 شوند نمل پشتیبانل استخوانل هاي ماهیچه با كه سطحل هاي سیاهرگدراما برند مل رنج سستل ازاین

.  انگیزانند برمل را وهموستاتی  التهابل هاي واكنش ها رگ به صدمات.  شود مل دیده سستل این اثرات

 ها درسیاهرگ فشارباال موجب ثانویه ودرنو  فشارباال با اولیه درنو  است ممكن سیاهرگل هاي آسیب

.   است نامدلوم شود مل وزخم پوستل ت ییرات موجب ها دررگ فشارباال كه سازوكاردقیقل.  گردد

 و ها پروتئین نشت منجربه سیاهرگل باالي فشار كه گوید مل فیبرین (cuff) حلقه( هیپوتز) برانگاره

 قرار تنگنا در را پوست  هاي بافت پرفیوژن كه سازد مل ها مویرگ اطراف اي وحلقه شده فیبرینوژن

 و گیرافتاده ها درمویرگ ها یاخته این كه كند مل مطره سفید هاي یاخته گیرافتادن برانگاره.  دهد مل

 كننده واكنش اكسیژن هاي گونه و پروتئولیتی  هاي آنزیم شدن آزاد.  شود مل باعث را خون جریان كندي

 فیبرینوژن نشت.  رسانند مل آسیب ها مویینه پوششل درون به ها یاخته ازاین چربل هاي ومیانجل

 شوند مل دیده ها سیاهرگ از كوچكل هاي دسته بیماران یدربالین.  شود مل فیبرین حلقه تشكیل منجربه

 بطور مدموال درد و وخارش ادم مانند التهاب هاي ونشان ها نشانه.  اند شده بیشتر زمان گذشت با كه

 درپاها دارند آمبولل براي كمل خطر ولل آید پدید است ممكن سطحل ترومبوفلبیت.  دارند وجود مالیم

 در پوست شدن اي قهوه و قرمزي به رن  ت ییر با حالت این.  بشود وسنگینل درد احساس است ممكن

 منتهل لیپودرماتوسكلروز به تواند مل ایجادشده درماتیت.  كند مل پیشرفت  هموسیدرین شدن نشین اثرته

 از پیشگیري و درمان براي. كند زخم ایجاد تواند مل میانل مالئوس درناحیه بویژه اي صدمه اند .  شود

 ها پا آوردن باال.  باشد مل تري فراوان هاي بحث نیازبه ثانویه هاي براثرواریس عمقل هاي ترومبوس

  هاي پاپیا و فشار هاي جوراب مانند ها رگ فشردن براي اقداماتل.  است تاكید فشارمورد كاهش براي

(wraps) مانع تا كند فراهم را باال بسوي فشار واختالف كرده تقویت را ها رگ دیواره توانند مل كشدار 

 بهبودي ترشدن آسان براي موضدل هاي پماد.  بشود ها درسیاهرگ فیبرینل سازي وحلقه شدن كوالبل

 با اسكلروتراپل با یا و لیزري  سازي لخته با است ممكن كوچ  هاي واریس.  رود بكار است ممكن زخم

 هاي واریس.  كرد جویل چاره بندند اسكارمل بافت با را ها سیاهرگ كه كننده تحری  عوامل تزریق

 سیاهرگ در ها دریچه سازي باز.كرد درمان است ممكن زدن وگره كردنآشکاربا درجراحل تررا بزرگ

 فوقانل هاي اندام از انتقال با اي دریچه پیوند.باشد سودمند نارسا هاي دریچه در است ممكن عمقل هاي

 براي ازبازسازي رضایت اولیه واریس جویل درچاره.  باشد مل پژوهش مورد تحتانل هاي اندام به

 ترومبوآمبولل و خونریزي و عفونت مانند جراحل از بدد و بیماري این هاي آمد آیدوپل مل بدست زیبایل

  . است جویل چاره به نیاز و كند مل بروز دوباره سال ازچندین بدد واریس.  نادرهستند
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 :(Arteriosclerosis Obliterans) ها رگ كننده نابود سفتل

 دراثرپال  ها رگ سرخ شدن وبسته پیشرونده و مزمن شدن سفت را ها رگ كننده نابود سفتل درتدریف

 رگ سرخ شدن سفت به كه است عمومل اصطاله ی  آتروسكلروز. گیرند درنظرمل اتروسكلروتی  هاي

 ها چاق ودر ها ودرسیگاري باال ودرسن ها درمرد.  نیست مشخص درایران آمارآن.  شود مل اطالق ها

 هاي یاخته ازدیاد یا و وفیبرینوژن خون هاي چربل باالي ودرسطوه باال ودرفشارخون قندي ودربیماران

 چربل شدن نشین ته درآنها كه هاست رگ شدن سفت از نمایل همیشه بیماري.  شود مل دیده بیشتر سفید

 هاي یاخته رفتن تحلیل مانند شدن غیرسفت سازوكارهاي.  باشد مل پال  شدن وآهكل درونل ورشدالیه

 انسدادپیشرونده.كنند كم  ها رگ شدن سفت به است ممكن هم( هیالینیزیشن)پیوندي ورشدبافت اي ماهیچه

 در آن محل ترین فراوان.  شود مل پدیدار ساله 22تا 12 دوره دری  متوسط هاي سرخرگ شدن سفت با

 با .كنند بروز هم دیگري درهرجاي است ممكن اگرچه است پایینل هاي واندام لگنل هاي رگ شدن شاخه

 بروز ناحیه آن عروقل تنگنایل هاي نشانه و شود مل كاسته ناحیه آن پرفیوژن میزان  مقاومت افزایش

 محدودي مدت براي جانبل خون گردش است ممكن.  اند گفته سرخرگل نارسایل سندروم را این.  كند مل

 . گردد آنوریسم موجب ناحیه دراین رگ دیواره سستل و ترومبوزشده موجب آهسته جریان.  ایجادشود

 درد این.  كند مل بروز فدالیت با كه ست پاها هاي ماهیچه دردنا  گرفتگل بیماري این عالمت مهمترین

 فدالیت. است قلبل كرونر ازبیماري ناشل اي سینه درد مشابه كه گویند متناوب لنگیدن را ایسكمی 

 كند مل زیاد را رسانل واكسیژن اكسیژن نیازبه میان كمبود زیرا آغازگردرداست رفتن راه همچون

 سطح به درد محل. داشت خواهدبردر را هوازي بل وساز سوخت وتشدید  كرده بیشتررا تنگنایل وحالت

  لنگیدن استراحت با.  گرفتارند بیشتر (calves)  لگن و ها ران و كفل  هاي ماهیچه اما دارد انسدادبستگل

 استراحت درحالت حتل ودرد شود كمترمل هم فدالیت به تحمل برود پیش نارسایل هرچه. یابد مل بهبود

 ورن  مو ریزش به ومنجر شده محروم ازاكسیژن مرورزمان به پاها هاي بافت.داشت خواهد وجود هم

 وجود یا و ضدیف بددازانسداد محیطل هاي نبض.  شود مل ها ناخن دژنراتیو وت ییرات وسردي پریدگل

 و نكروز و بافتل الغري.  دارد وجود  ازاكسیژن محیطل اعصاب ازمحرومیت ناشل حسل كم.   ندارند

 عوامل كاهش جویل وچاره ريپیشگی براي.  است بیماري این پایانل بالینل هاينمااز وگانگرن زخم

.  باشد داشته مورد است ممكن ها ودارو بارژیم ها چربل كاهش.  است ارزشمند سفتل همراه خطرآفرین

 بیماري درابتداي.  قرارگیرند درمان تحت تناسببه  قند بیماري و فشارخون.  شود تر  باید سیگاركشیدن

 ببرند سود باشد همراه مسافت افزایش با كه رفتن راه مانند ورزشل هاي هازبرنام بیماران این است ممكن

 مانند ها رگ بازكننده داروهاي.شود لنگیدن مانع است ممكن بیماري درابتداي سمپاتكتومل

(pentoxifylline)    باي یا و وآتركتومل آنژیوپالستل  است ممكن پیشرفته دربیماري. بكارمیرودهم 

 آمپوتاسیون باشد وسیع اگرنكروزبافتل. گیرد انجام وفموروپوپلیتئال وآئورتوفمورال آئورتوایلیا  پاس

 بطورمشخص آمدبیماري وپل آگهل پیش. باشد الزم است ممكن ازباكترمل ومماندت گانگرن توقف براي

  . شود مل شامل را عروقل -وم زي كرونري بیماري كه هاست رگ ازسفتل جانل كننده تهدید تظاهرات

 :آئورتل هاي آنوریسم
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% 52  كم دست را آئورت قطر  كه است آئورت كانونل( شدن بادكنكل) گشادشدگل ی  آئورتل آنوریسم

 سن افزایش با.  قراردارد شكمل آنوریسم یا تحتانل درآئورت آنوریسم موارد% 31.   باشد داده افزایش

 هم مورد دراین آتروسكلروز خطر عوامل همه.  بیشتراست هم ها مرد نزد.  شود مل بیشتر هم آن شیو 

 و مادرزادي نقص بندرت.  شود مل دیده خون فشار همراه وبویژه دراثرآتروسكلروز اغلب. است درست

که  سرخرگ شدن شاخه درمحل ها آنوریسم اغلب.  باشد مل آن علت وعفونت رگ به مستقیم صدمه

 شكل دوكل ویا (saccular) اي كیسه بشكل است ممكن. شود مل دیده باشد نشده حمایت بخوبل

(fusiform) آنوریسم جداسازد ازهمدیگر هارا وآن باشد شده سرخرگل هاي الیه وارد اگرخون. باشند  

 هاي بافت به كه شود مل تشكیل فضاگیر توده ی  آنوریسم شدن بابزرگ.  گویند (dissecting) كننده پاره

 ضربان اي توده ایجاد آن ترشدن بزرگ دربالین. دارد وجود آنوریسم پارگل احتمال. آورد مجاورفشارمل

 مسدود آئورت راگ.  است لمس قابل ضربان این رس دست ودر مجاور هاي بافت درلمس كه كند دارمل

 است ممكن اعصاب به رسانل خون.  شودمی  وپریتونیت ها روده وانسداد ها كلیه نارسایل منجربه شود

 قفسه ودر كرده حاد دردناكل ایجاد ناگهانل پارگل.  گردد نادرفلج ودرموارد وگزگز درد وباعث مختل

 اینكه به توجه با.  است آئورت پارگل هاي آمد ازپل شو  و خونریزي.  است انفاركتوس درد شبیه سینه

 دراین و است ها كلیه اطراف صفاق پشت درفضاي آن ریزي خون است شكمل درآئورت ها پارگل اغلب

 و پیشگیري براي.  شود مل آن وتوقف ریزي خون محل فشاربه باعث خون شدن جمع كوچ  فضاي

 بدون بیماري زیرا.  شود حذف باید درنظراست ها رگ سفتل براي كه طرآفرینخ عوامل جویل چاره

 خونریزي ویا شود پاره آنوریسم اگر.  است مفید بیماري درابتداي مدمول فیزیكل ایناتمد.  است نشان

 گیره  است ممكن ها آنوریسم آن نو  به بسته.  گردد انجام جراحل مداخله وباید دارد فوري وضدیت كند

.  كرد بازسازي را آن مصنوعل هاي لوله یا پا وبا زدن وصله وبا بریده راآسیب دیده  تكه ویا كرد بندي

 در.  كرد ترمیم توان مل انتخابل جراحل با را قطردارند سانتیمتر 5 كمتراز خطركه كم هاي آنوریسم

 سست بردیواره فشار از است ممكن خون فشار ضد هاي دارو با باشد كوچ  آنوریسم اندازه كه صورتل

 مل% 32 حدود آن درپارگل است% 1 انتخابل ومیردرحراحل مرگ میزان. كرد جلوگیري ها رگ

  . مانند مل زنده ها آن% 52 رسند مل بیمارستان به ازكسانیكه. باشد

 

 :كاوازاكل بیماري

 شایع واز ست ها بچه در حاد تب  بیماري ی  و اند گفته نود لینف موكوكوتانئوس سندرم را آن درتدریف

 و ها برسرخرگ كه است اي كننده تخریب التهابل فرآیند ی  وازكولیت.  باشد مل وازكولیت شكل ترین

  . شود دیده بیماران دراین كرونري سرخرگ آنوریسم است ممكن. گذارد اثرمل ها مویینه و ها سیاهرگ

 اند شره بدین وازكولیتل هاي سندرم سایر

 پورپوراي و گوچ  هاي رگ لوكوكالسی  وازكولیت با (HSP) الین شوئن– هنوخ پورپوراي -6

 . نفریت و شكم درد و ملموس
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 دست وكف  انگشتان روي كهیري یا شكل موربیلل هاي چوش با  (HSV ) حساسیتل وازكولیت-1 

 . نوروپاتل و  وكاردیت  ونفریت  آرتریت احتمال پاها وكف

 هاي ماهیچه و مركزي واعصاب كلیه هاي رگ گرفتاري با (PAN) نودوزا آرتیریت پلل – 9 

 .  احشان و  وقلب استخوانل

  آنها وانسداد ومتوسط كوچ  هاي سرخرگ وخیم التهاب با (SNV ) سیستمی  نكروزان وازكولیت – 2 

 . م زي سكته و نفریت و ها هكلی ونارسایل ها روده شدن سوراخ مانند ها انفاركتوس و تنگنایل و

 هاي سرخرگ فیبرینوئید نكروز وخیم و مخرب التهاب با (AAG) گرانوماتوزیس آنژیتیس آلرژی  – 5 

 . است شده پیشقدم الرژی  آسم طوالنل سابقه وبا است همراه ها ماهیچه ومتوسط كوچ 

 و گلومرونفریت و راتنفس گرانولل وازكولیت از بالینل تریاد  (WG) وگنرگرانولوماتوزیس – 1 

 . است كوچ  هاي رگ وازكولیت

 بزرگ هاي سرخرگ عمومل وازكولیت با  گیچگاهل آرتریت یا (GCV) وازكولیت سل ژیانت– 7 

 . است همراه گردن درباالي مدموال المینا االستی  ههمرا  ومتوسط

  . كند مل گرفتار را ساله 12-65 جوان هاي زن اما است سل ژیانت همانند آرتریتیس تاكایاسو – 1 

 ریكتزیا با عفونت مانند عواملل.  است نامدلوم آن علت.  دارد شیو  بیشتر درژاپون كاوازاكل بیماري

 مانند محیط هاي توكسین و ها ویروس رترو و بار اپشتین ویروس و آكنه باكتریوم پروپیونل و پل اس

  .دانند مل مسئول را جیوه ویا فرش شستوشوي هاي محلول

.  شود مل خونل هاي رگ درون التهابل ت ییرات ازجمله التهابل عمومل واكنش به منتج وازكولیت

 خود دیواره جمله از ها بافت تنگنایل به ومنجر كرده تن  را ها رگ مجراي است ممكن ها رگ التهاب

 درآسیب اي ویژه بادي آنتل است ممكن.  گردد آنوریسم ویا ترومبوز و خونریزي به منتهل و ها رگ

 بیماري  مننژیت هاي نشان بیماران است ممكن عمومل هاي برنشان عالوه.  باشد دخیل بیماري شناسل

 یا و قلبل انفارتوس و قلبل تنگنایل و میوكاردیت بشكل قلبل گرفتاري.  باشند داشته را آرتریتیس و كبدي

 از ممانت و كرونري التهاب كاهش براي آسپیرین زیاد مقدار شامل بیماري درمان.  باشند ناگهانل مرگ

%  1 تا% 2/  21 ومیر مرگ میزان.  یابند مل بهبود بطوركامل بیماران اغلب. است ترومبوس

  . باشد مل قلبل ازعوارض

 :رینود سندرم

  دربرابرسرما یدنل. شود مل مشخص انگشتان هاي رگ شدن تن  با كه است حالتل رینود سندرم

 پدیده.  آید مل پدید  نامتناسب بطور ها پا گاهل و دست انگشتان هاي رگ شدن تن  استرس ویا ولرزش

 بصورت رینود نشانگان.  كند بروزمل دیگري بیماري ی  به ثانویه كه است رینود نشانگان رینود

 شایدتر  سال 23 الل 12 سن در جوان هاي زن دربین بیماري این.  گویند رینود بیماري را اولیه آشفتگل
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 سالگل 92 ازسن بدد مدموال و شود مل دیده درهرجنس رینود پدیده.  دارد خانوادگل وگرایش است

 :بر شامل دورین پدیده با همراه هاي آشفتگل.  كند بروزمل

 نشانگان و سكلرودرمل و میوزیت پلل و عمومل اریتماي لوپوس مانند پیوندي بافت هاي بیماري-6

 ووازكولیت روماتوئید وآرتریت اسجوگرن

 . ترومبوسیتوپنل و كرایوگلوبولینمل و سیتمل پلل و تروبوآمبولل مانند خونل بافت-1

 ها سرخرگ برنده بین از وسفتل بورگر بیماري مانند ها سرخرگ هاي بیماري-9

 (ASO) - 4 

 عوامل.  اي سینه خروجل نشانگان و تونل كارپال  نشانگان مانند اعصاب گیرافتادن هاي سندروم -5

 موادي  گل كنند تن  همراه اثرات بدلت.  هستند  استرس و ولرزش سرما شامل حاد هاي درحمله خطر

 كه شود تصورمل اما است نامدلوم بیماري اصلل علت.كنند مل تشدید را پدیده  این كائینکوو تنباكو مانند

.  باشد سروتونین به نامناسب پاسخ ویا نامناسب وتراوش سمپاتیكل بازتابل قوس در موضدل حساسیت

 پرخونل ی  ها رگ بددازبازشدن.  شودی م وپا دست انگشتان تنگنایل منجربه موضدل شدن تن 

  پدید می آید. واكنشل

  :قلب نارسایل

.   دارد بستگل قلب پمپ و ها رگ یكپارچگل هابه بافت به خون رسانیدن در خون گردش دستگا توانایل

  قلب نارسایل كمل لحاظ از.   هاست بافت وساز سوخت نیاز رفع براي درانقباض ناتوانایل قلب نارسایل

 نارسایل.   است شده كاسته دقیقه در شده پمپ خون حجم درآن كه كنند مل تدریف قلبل بازده كاهشرا 

 بیماري از ومیر مرگ میزان كاهش وجود با.  است قلبل نارسایل از مشهود ازموارد یكل قلب احتقانل

 وجه این در موثر ازعوامل یكل.  است افزایش درحال احتقانل نارسایل از ومیر مرگ میزان قلبل هاي

  .بگذارند اثر قلب سالمت بر توانند مل واكتسابل سرشتل هاي بیماري.  باشد مل جامده افراد سن افزایش

 درنارسایل.  موثراست نارسایل تشدید در وسازهم سوخت نیازبه وافزایش( اورلودین )حجم  افزونل

 درجه وافزایش تیروئیدي وبحران درمانل افزایل حجم مانند بسیارزیاد وسازي سوخت نیازهاي باال بازده

  . دارد وجود قلب پایین بازده احتقانل درنارسایل. دنگرد سالم قلب نارسایل باعث دنتوان مل بدن گرماي

 انقباضل دراثراختالل یا و ضربانل نظمل ودراثربل كالبدي هاي دراثرناهنجاري است ممكن كاركردقلب

. دارد بستگل كلسیم ریزش كارو وتوان نیروزا وساز سوخت به انقباض سلولل پایه.گردد دچارآشفتگل

 هاي نظمل بل شوند مل منقبض الكتریكل هاي برانگیخت به درپاسخ طبیدل بطور قلبل هاي یاخته چون

 . هستند نارسایل درایجاد مهمل عامل قلبل
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 : قلب شناسل كالبد

 دنده مقابل در آن كناره باالترین.  است متمایل چپ بطرف آن نو  و دارد قرار  سینه جناغ درپشت قلب

.   است بسته مشت ی  درحدود آن طبیدل اندازه.  قراردارد دنده ششمین ویا پنچمین دربرابر آن ونو  دوم

 اند دربرگرفته را ها ریه كه پلوري فضاي دردو كه اند شده واقع اي سینه میان درفضاي وناي ومري قلب

 ها حفره كه ها دریچه شامل آندوكارد یا داخلل الیه.  است شده تشكیل الیه ازسه قلب دیواره. دارد قرار

 هاي یاخته با كه احشایل یكل. است شده تشكیل پرده ازدو كه خارجل والیه. اند كرده جدا ازهمدیگر را

.  اند ساخته را مجازي اي كیسه همدیگر با كه است جداري دیگري و شده یكل قلب بیرونل پوششل

.  دارد وجود شدن بسته بازو خالل در قلب حركت سازي آسان براي  ل زنده مایع اندكل كیسه این درون

 یكل.  شود مل ت ذیه اند جداشده آئورت دریچه ازباالي درست كه بزرگ سرخرگ سه با قلب ماهیچه

 قدامل كرونري یكل كه(  ارتري مین)  اصلل سرخرگ شدن دوشاخه دیگراز ودوتاي راست كرونري

 راست دهلیز راست كرونري.  هستند( سیركومفلكس) خمگرد سرخرگ ودیگري آید مل پایین به چپ

 قدامل  چپ سرخرگ.  كند مل ت ذیه را چپ بطن( پایینل) تحتانل و خلفل هاي وقسمت راست وبطن

 شاخه.  كند مل ت ذیه را ها وبطن دهلیزها دو بین دیواره اعظم وقسمت چپ ازبطن هایل بخش رو وپایین

 سرخرگ در ساختاري هاي دگرگونگل.  كند مل ت ذیه را چپ  بطن از هایل وقسمت چپ دهلیز خمگرد

.  دارد وجود كنند مل ت ذیه را چپ نزولل و بطنل دهلیزي گره كه هایل درآن بخصوص كرونري هاي

 كند مل ت ذیه کهها قسمت این خمگرد% 1 ودر هستند غالب راست كرونري سرخرگ ها قلب% 15 در

 بیماري ها رگ سفتل دراثر ها كرونر شدن بسته.  هستند مختلط بقیه% 7.  شوند مل گفته غالب چپ

 كنند مل ت یه كرونري هاي سرخرگ را قلب ازماهیچه بزرگل حجم اگرچه. سازد مل را قلب كرونري

 مل ت ذیه تبسین هاي ورید بنام كوچكل هاي ازراه بطورمستقیم زیرآندوكاردي هاي رشته برخل اما

 دهلیز وسپس فوقانل اجوف ورید به ها لنفاتی .  است راست دهلیز داخل به قلب وریدي تخلیه .شوند

  . شوند نمل متالم قلبل هاي بیماري با ها لنفاتی  و ها سیاهرگ مدموال.  ریزد مل راست

 :قلب نارسایل بندي دسته

  بازده زیاد -1 بازده كم -6 نارسایل به بازدهل براساس هم را قلب نارسایل 

 -3و( سیتولل) چلشل -1و بطنل دو -7و راست قلب-1و چپ قلب -5و مزمن-2و حاد-9 براساس وهم

  . كنند مل تقسیم(  دیاستولل) واچلشل

 

  : قلب انقباضل هاي آشفتگل

 نیازهاي نتواند كه دانند مل قلبل بازده كفایت عدم از نشانگانل را قلب احتقانل نارسایل درتدریف – الف

 فشاروحجم افزایش همراه بامدموال.  نماید برآورده(  فیزیولوژی  درشرایط)  را ها وسازبافت سوخت

 سیاهرگل واحتقان رفته باال پرشدن فشارهاي چونكه.  است ویاعمومل ریوي هاي سیاهرگ درسامانه
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 بگستردگل را احتقانل اصطاله شود مل توصیه امریكا متحده درایاالت امروزه.ندارد وجود همیشه

 ایجادنارسایل براي مستقل عامل ی  شدن مسن.  نیست روشن چندان درایران آن شیو .نبرند بكار گذشته

 ساختارهاي علت به را خطر این هم رس زود هاي تولد. باشد مل قلبل هاي بافت تخریب  بدلت احتقانل

 به منتج است ممكن(  اورگان) ها وسایرسازواره قلب هاي ازآشفتگل شماري.  دربردارد درنوزاد جنینل

 نارسایل این براي خطرآفرین گردندوعوامل غیرطبیدل وسازي سوخت ونیازهاي پیشباروپسباروانقباض

 پسباروبطوركمترشایع پیشباروافزایش كاهش ویا دراثرافزایش است ممكن قلب احتقانل نارسایل.  شوند

 مطره قلب احتقانل نارسایل چهارسازوكاردرایجاد كم دست.شود وسازایجاد سوخت شدید دراثرافزایش

 . باشند مل

 میترال دریچه ونارسایل آدرنال وپركاري كلیه ونارسایل زیاد مایدات دادن پیشبارمانند شدن افزوده -الف 

 .قلبل داخل راست به چپ هاي ودرشانت

 تن  وپریكاردیت ودیورزشدید آبل وكم خونریزي شو  مانند بطنل پرشدن محدودیت, پیشبار كاهش -ب 

 . ها بطن شدن وچاق ها آریتمل وتاكل قلبل وتامپوناد كننده

 تنگل و آئورت یناشكواركت و آئورت خروجل وانسداد آئورت وتنگل فشارخون پسبارمانند افزایش -پ 

 . ریوي هیپوكسی 

  بطنل وآنوریسم بطن وگشادشدن بطنل چاقل و ماهیچه تنگنایل و قلبل سكته مانند انقباض كاهش -ت 

-عصبل اولیه هاي وآشفتگل منفل نیروافزاي داروهاي و ها وكاردیومیوپاتل شو  در اي ماهیچه ضدف

 .قلبل هاي نظمل وبل طوالنل وگرسنگل اي ماهیچه

 و تیروئیدي توفان و بارداري مانند.  است یافته افزایش شدت به درآن هاوساز سوخت دسته ای که –ث  

 . شدید خونل وكم مقاوم صر  و مقاوم سمآو سپسیس و خیم بد تب

 باشد كلیوي نارسایل مانند ها بیماري علت به وچه باشد مربوط طبل هاي درمان به پیشبارچه درافزایش 

 میزان به خونپیش راندن  براي را قلب ظرفیت شدن سكشسته واستدداد شده افزوده وریدي بازگشت

 قلب ساختاري هاي نقص.  شود مل احتقان ایجاد نارسا بطن همراه فشاروحجم ایشزاف.  افزاید مل یكسان

 درآن كه پیشبار افزایش .گردد مل تقسیم خون جریان حالت درآن كه اي دیواره ویا اي دریچه مانند

 پیشباربازگشت دركاهش.برود عمومل گردش به اینكه تا برسد وقلب ها ریه به تواند نمل ازخون مقداري

 قلبل ناكافل بازده به منتج كه كاهد مل را اي ضربه حجم  بطنل پرشدن محدودیت یا شده كاسته وریدي

 مانند بدن ي رگها بازشدن یا و تآسی مانند سوم فضاي و خونریزي شو  مانند حجمل دركم.  شود مل

 درچاق ها بطن ظرفیت كاهش با است ممكن ها بطن پرشدن.  یابد مل كاهش قلبل بازده عفونل شو 

 جاهاییكه در ویا كننده تن  درپریكاردیت ها بطن پرشدن.  باشد شده كم هم شدن ودرمسن ها بطن شدن

 مماندت) باشد گرفته پیشل پریكارد االستی  حدود بر كه میوكارد شدن درگشاد باشدویا دیده پریكاردآسیب

 سینه میان فضاي ویا پریكارد كیسه درآن كه قلبل تامپوناد بندرت.باشد دچارشده است ممكن( پریكاردي

 درافزایش.  شود مل حادقلبل نارسایل ومنجربه شده ها بطن پرشدن مانع است پرشده وسرم خون با اي
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 و فشارخون مانند عمومل هاي سرخرگ مقاومت ریه ادم مانند ریوي هاي رگ باالي پسبارمقاومت

 دگر ایجاد و اي ضربه حجم كردن محدود.  كند مل مخالفت بطنل جهند با قلب سرشتل هاي كاستل برخل

 پرفیوژن با باالخره كه آن وگشادشدن قلب شدن چاق مانند( ریمودلین ریختگردی ،) قلب درریخت گونل

 پرفیوژن كه رود مل كاهش روبه قلبل انقباض هنگامل.گیرد قرارمل درتضاد وانقباض قلب ماهیچه

 ویا میوكاردیت مانند اي ماهیچه اولیه ودربیماري شده كاسته قلب هاي رگ دربرابرسفتل اي ماهیچه

 داروها از شماري.  باشد دراثرانفاركتوس اي وبانكروزماهیچه شدنپیر دراثر تخریب ویا كاردیومیوپاتل

 ارتباطات دارد امكان راست ویا چپ قلب خالص نارسایل چه اگر درروندآسیبل. دارند منفل اثرنیروزایل

.  شوند نارسا  اولیه نقص محل به توجه بدون بطن هردو درنهایت شوند مل موجب پسبارهمیشه و پیشبار

 افزایش موجب احتقان این. گردد مل ها فشاردرریه افزایش منجربه درانفاركتوس چپ بطن نارسایل

 شود نارسا اولکه  راست دربطن.  گردد مل آن نارسایل موجب و شده راست قلب پسباردربرابرپمپ

 پیشبار.  شود مل پمپ دهلزچپ و ها ریه به كمتري حجم ریوي باالي دراثرمقاومت ریوي-قلبل مانند

 یا و چلشل همینطورنارسایل.  گردد سازوكارمل این با چپ بطن نارسایل موجب شده كم هم چپ بطن

 كفایت عدم چلشل درنارسایل.  دارند هردورا بیماران وبرخل باشد داشته وجود است ممكن واچلشل

 درمنحنل راست به چرخشبا كه.  شود مل درنارسایل(فوروارد)بجلو بروزاثرات موجب قلبل انقباض

 در افزایشل بدالوه( تنگنایل) بافتل پرفیوژن كاهش منجربه قلبل بازده كاهش.  شود مل استارلین  فران 

 یابد مل غلبه هوازي بل وساز سوختها بافتتنگنایی در.  شود مل چلش درپایان دربطن مانده باقل حجم

 خواهد درپل را قلبل شو  نشانگان باشد شدید پرفیوژندر اگركاستل. گردد مل اسیدوزالكتی  ومنجربه

 . داشت

 اند مربوط واچلشل پایان حجم افزایش به كه هستند آنهایل احتقانل نارسایل(  وارد ب ) رو پس اثرات 

 رگ داخل به كه كند فشارمل تولید چپ دربطن حجم احتباس.داشت خواهد احتقان نارسا بطن ودرپس

.   گردد مل منتقل  عمومل هاي سیاهرگ به راست فشاردربطن افزایش درجاییكه.زند مل پس ریوي هاي

 كاسته درگردش حجم كاهش. كند كم  احتقان به تواند مل همراه واچلشل نارسایل یا مایع جبرانل احتباس

 :از عبارتند ها این. انگیزاند برمل را هورمني عصبي هاي واكنش بافتل وپرفیوژن شده

 آنتل دراثرهورمن ها رگ تنگل و مایع احتباس.  سمپاتی  تحری  دراثر انقباض وافزایش ها رگ تنگل

 تراوش موجب واچلشل پایان زیاد حجم (RAAS) دراثر ها رگ تنگل و سدیم و ب آ احتباس. دیورتی 

 بازریختگل دوم و كند مل متدادل را (RAAS) تحریكل اثرات درابتدا كه شده  یورتی  آنتل پپتید زیاد

 یافته ت ییر بطنل دیواره استرس درپاسخ شده آزاد هاي سیتوكین با احتمال به( شدن گشاد و چاقل) بطنل

 مثبت بازخورد حلقه دری  درابتدا جبرانل هاي واكنش عوامل این برداشتن وجود با.  است شده میانجل

 وافزاید مل را پسبار ها رگ تنگل و افزاید مل را پیشبار  مایدات پیوسته احتباس.  رسند مل اوج به

 در كه دارند واچلشل خالص نارسایل% 22 تا بیماران. افزاید مل نارسا درماهیچه نیازرا انقباض تشدید

 نمل  كه هستند سرسخت بقدري بطن دو یا ی  اما.  است شده تشدید حتل ویا طبیدل بطنل انقباض آن

 مل قلبل بازده و اي ضربه حجم كاهش منجربه این.  پرشوند بقدركافل واچلشل طبیدل درفشارهاي توانند

.  گرداند مل چپ به را استارلین  - فران  منحنل پذیرش وكاهش زیاد سفتل واچلشل درنارسایل . شود
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 این با.  نیازاست واچلشل ازپایان مدینل حجم ایجادی  براي بیشتري فشارپرشدن كه دارد آن به اشاره این

 یابد مل بیشتري اهمیت دهلیزي چلش وكم  شود مل محدود واچلش درخالل بطنل انفدالل پرشدن شرایط

 گشاد و شدن چاق به منجر اي دیواره استرس و است فشاردربطن افزایش بازتاب درفشاردهلیزي افزایش

 هاي نشان.  یابد افزایش%22 تا است ممكن دهلیزي چلش كم  به بطن پرشدن سهم.  شود مل بطن شدن

 :شامل عروقل-قلبل دردستگاه قلب احتقانل نارسایل بالینل

 Q ج اموا وجود.  نوار در چپ بطن بزرگل نشانه.  سینه كسعدر قلب بزرگل.  كالوپ ریتم.  تپش تندي 

 متناوب نبض كمرن  و سرد هاي اندام وداجل -كبدي بازتاب.  گردنل هاي سیاهرگ برجستگل

(palsus alternans)  تنفسل دردستگاه.  كاركردن براي تحمل وكاهش خستگل.  دیسریتمل. قلبی سوفل  

 :شامل

 افیوژن سینه درعكس. تنفس تندي.  دار خلط هاي سرفه.  تروق ترق و یزین (ویز خس خس ) صداي 

 . خونل  درگازهاي (Pao2) كاهش.  اورتوپنه.  شب در اي حمله تنفس اختالل. كبودي. پلور

 : ها دركلیه 

.  خون منیزیم كمل. خون پتاسیم كمل.  خون سدیم كمل.  رنال پره ازوتمل.  ادراري بازده كاهش. ادم

 : عصبل دستگاه در

 . تدریق. وكیجل اضطراب 

 :گوارش دردستگاه 

.  دارند كبد شدن وحساس كبد بزرگل. الغري و ت ذیه سون.  آسیت. اشتهایل بل.  سردل پري احساس 

.  بشود ناگهانل مرگ وامكان نظمل بل به ومنجر كرده قطع را قلبل هدایت ندتوا مل تنگنایل و گشادشدن

 خطر و گردد شدن لخته افزایش حالت ی  منجربه نوروآندوكرین احتمالل وعوامل خون جریان كاهش

 براي نیویور  قلب انجمن بندي دسته مدیارهاي.  رابیافزاید سیاهرگل وترومبوزعمقل وم زي قلبل سكته

 :عبارتند نارسایل شدت

–I  ندارد وجود وخستگل نفس تن .II -  شود مل پیدا مدمولل كردن كار با وخستگل نفس تن .III  -

 استراحت در وخستگل نفس تن  - IV. شود مل پیدا مدمولل از كمتر كاركردن با وخستگل نفس تن 

 به منجر كه كند مل بروز ریوي هاي سیاهرگ احتقان بشود نارسا چپ بطن هنگامیكه. شود مل دیده

.  دارد كبودي ویا پریدگل رن  و( بنشیند باید مبتال بیمار تر راحت تنفس براي) اورتوپنه و نفس تنگل

 ها حبابچه داخل به حتل ویا بافت داخل به ریوي هاي ازمویینه مایدات رود بسیارباال اگرفشارریوي

 ریوي ادم را حالت این.  شود روبرومل مشكل با گازها وتبادل رابسته هوایل هاي راه و شود مل تراویده

.  گویند افیوژن پلورال را آن كه باشد شده جمع پلوري دوپرده بین درفضاي است ممكن مایدات.  اند گفته

 در مایع دراثراحتقان كبد. قرارگیرند رودررو ریوي تهویه با تواند مل بودن توجه قابل درصورت

 سیاهرگ است ممكن كبد روي فشارمالیم. شود مل بزرگ نارسا راست قلب به شونده وارد هاي سیاهرگ
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 با گوارش دردستگاه ها سیاهرگ.  گویند وداجل-كبدي بازتاب را آن كه تركند برجسته را گردنل هاي

 اي چادرینه درحفره سوم فضاي ودر داده دست بیمار به اشتهایل بل و پري واحساس شده برجسته خون

 نزار را آن كه شود ت ذیه سون دچار بطورواضح است بیمارممكن مزمن درنارسایل.  كند مل آسیت ایجاد

 افزایش موجب مایع واحتباس شده گرفتار قلبل درنارسایل كلیوي كاركرد.  اند نامیده (cachexia) قلبل

 نارسایل به منجر قلبل شدید درنارسایل ها كلیه پرفیوژن كاهش. گردد مل گرانش به وابسته وادم وزن

 كه است فراوان آن هاي ودرمان بیماري دراثرخود ها درالكترولیت ریختگل بهم.  گردد مل حادكلیوي

  . تراست فراوان ازهمه ومنیزیم پتاسیم و سدیم كمل

 فشار و ها رگ سفتل براي آفرین خطر عوامل كاهش قلب احتقانل نارسایل جویل وچاره پیشگیريبرای 

.  اند توجه مورد قلب احتقانل نارسایل نشانگان با همراه خاص هاي آشفتگل  جویل چاره و پایش و خون

 جویل چاره.  یابد مل افزایش بخشل توان تمرین هاي برنامه با قلبل ذخیره ازبیماران برخل براي

 كاركردقلب تقویت و اكسیژن با درمان و استراحت با وساز سوخت بهنیاز كاهش با قلب نارسایل عمومل

 بالینل هاي ازدرمان.  شوند مل كم  قلب پیوند درمواردانتخابل ویا كمكل های واسباب داروها با

 دفع ومانع وحلقوي تیازیدي هاي دیورتی  مانند ازادرارآورها كه است دارویل یكل قلب احتقانل نارسایل

 هاي دهنده وقفه.  كرد استفاده توان شوندمل مل قلبل نیاز كاهش درجهت وسدیم آب ازانبارشدن كه پتاسیم

 كرده محدود را وآب سدیم شدن وانبار كرده قطع را نسیناآنژیوت-رنین سامانه كه آنژیوتانسین مبدل آنزیم

 مل پسباررا ها رگ هاي گشادكننده. افزاید مل را قلب انقباضل قدرت دیگوگسین.  كاهند مل وپسباررا

 براي جویل وچاره ازبیماري بیماران فهم درتقویت زندگل سب  وتددیل وآموزش دادن مشورت.  كاهند

 كاهش درجهت والكل خورا .  اومفیداست جویل چاره هاي رژیم پذیرش وافزایش نگرانل كاهش

 افزایل اثرنیرو تا الكل مصرف محدودیت. كند كم را آب بازجذب بتواند درروزكه گرم9تا ومقدارسدیم

 باید كالري مقدار. ها رگ شدن سفت چرخه كردن كند براي كم وكلسترول چربل.  شود كاسته آن منفل

 ماهیچه سوخت وظرفیت باز را ها رگ  وبازتوانل تمرین.  شود گیري جلو قلب ازنزاري تا باشد كافل

 میزان قلبل هاي رگ پیوند.  افزاید مل را كار براي تحمل و كاهد مل را قلب ابركاري. افزاید مل را اي

 دیواره جنبش و كند آرام را درد تواند مل آنژیوپالستل.  افزاید مل% 52 تا92 سال 9 براي عمررا طول

 درمان.  برد مل باالتر را خطرآفرینل میزان% 22 كمتراز جهند كسر با دربیماران. دهد بهبود را قلب

 بتا و انقباض تقویت براي مثبت هاي نیروزا پیشبارو كاهش براي ادرارآورها شامل نارسایل دارویل

 براي (RAAS) هاي دهنده وقفه آدرنرژی  بتا هاي گیرنده تنظیم نامناسب ازكاهش پیشگیري براي بلوكرها

 پسبارواصاله كاهش براي رگها هاي وگشادكننده ها رگ شدن وتن  آب واحتباس مایدات كاهش

 بدنوان قلبل نارسایل جویل درچاره پیشرفت مهمترین.  هستند(  كرونري) دیهیمل هاي رگ با پرفیوژن

 مهبرنادر هادارو حضوراین با.  باشد مل آنژیوتاسین مبدل آنزیم هاي دهنده وقفه ورود اقدام اول خط

 به اي گسترده درطیف قلب ومیرازنارسایل مرگ میزان و بستري زمان مدت قلبل نارسایل جویل چاره

 احتباس مانع و كنند مل قطع را  RAAS نهایل اثرات ها دهنده وقفه. است شده كاسته توجهل قابل میزان

 . شوند مل ها رگ وتنگل مایدات
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 اثروقفه تقویت به كه شده وارد جویل چاره دربرنامه هم پپتیديII آنژیوتانسین گیرنده بلوكرهاي بتازگل 

 كارآیل درباره و هستندقلب  سنتل نارسایل جویل درچاره سایرداروها بكاربردن.  كند مل كم  اه دهنده

 پاسخ تواند مل ولل كاهد مل را پیشبار ادرارآورها.  نیست موجود مناسبل ادرا  ها آن سازي ومسموم

.  بیافزاید را ها الكترولیت ریختگل بهم و كلل نارسایل به واستدداد بكاهد را دهلیزي یورتی  آنتل پپتید

 بكاررفت قلب لینارسا دردرمان سال 122 از بیش براي كه است مثبت نیروزاي عامل ی  دیگوگسین

 در تاثیرآن ولل باشد مل مند سود چپ قلب نارسایل هاي نشان دركاهش كه است شده مشاهده.  است

 انقباض تقویت براي ودوبوتامین دوپامین ویژه هاي مراقبت درشرایط.  است ومیرنامشخص مرگ كاهش

  نیترات دي ایزوسوربید و هیدراالزین مانند اثرمستقیم با رگ هاي گشادكننده.  است بكاررفته بفراوانل

 در.  دهند كاهش را پسبار است ممكن نشوند تحمل آنژیوتانسین مبدل آنزیم هاي دهنده وقفه درجاییكه

 عموما.  شود استفاده نیتروپروسید از ها رگ مقاومت كاهش براي است ممكن ویژه هاي مراقبت بخش

 اثر داراي زیرا است شده منع قلب نارسایل با یمارانبدر كلسیم هاي كانال دهنده وقفه داروهاي مصر

 افزایند مل را اكسیژن به نیاز بلوكرها بتا.  كاهد مل را اكسیژن نیازبه بلوكرها بتا.  است منفل نیروزایل

 نارسایل است ممكن آن وانقباض قلب برضربان آنها منفل نیروزایل اثرات زیرا بكارروند دقت بایدبا اما

 مدت براي قلبل كم  هاي ازاسباب باشند نداشته سودي داروها با جویل چاره درجاییكه. بدتركنند را

 كه است آئورتل داخل بالون ها اسباب ازاین یكل.  شود استفاده قلب تقویت براي است ممكن كوتاهل

 واچلش درخالل بالون ن كرد باد با.  شود مل قرارداده آئورت داخل ودر است شكل اي استوانه آن بالون

 فرستد مل ها كرونر به را خون كه آئورت دریچه بسوي یكل.  شود مل دردومسیرفشرده خون( دیاستول)

 شود مل خالل بالون( سیستول) چلش خالل در. فشارد مل را خون عمومل خون گردش بسوي ودیگري

 پیوند منتظر كه كسانل براي اتصال قابل قلبل كم  هاي اسباب برخل.  گردد نمل چپ بطن چلش ومانع

 برايو است بررسل دردست كاردیومیوپالستل بنام جراحل تازه فن ی .  باشد مل دردسترس هستند قلب

 بیمار قلب روش دراین.  رود مل بكار نیستند پیوند براي مناسبل انتخاب ویا بوده پیوند منتظر كه كسانل

 بیمار قلب درجاییكه. گردد مل تحری  میكر پیس جریان وبا شود مل پیچیده دورسل لتیسموس ماهیچه با

 كسر مدموال بیماران این.  است قلب حاضرپیوند درحال گزینه تنها باشد شده اي گسترده دچارتخریب

 جهند كسر با قلب ومیرازنارسایل مرگ.  اند نبرده سودي درمانل دارو وبا است% 15 كمتراز شان جهند

 باشد% 12 كمتراز آنها جهند كسر ودركسانیكه. شود مل زده تخمین% 62 حدود ساالنه% 95 از بیش

  . شود مل% 92 الل%12 ساالنه

 :قلبل رگهاي بیماري

 كاهش قلب ماهیچه پرفیوژن قلب هاي رگ دراثرانسداد كه است وضدیتل قلبل رگهاي بیماري درتدریف

 راهم احتقانل نارسایل.  باشند مل انسدادي هاي ازعلت وترومبوزواسپاسم ها رگ سفتل.  است یافته

 ومیر مرگ ومیزان شیو  آمار.  اند شناخته قلب   عروقل-قلبل هاي رگ وسفتل ایسكمی  بیماري بدنوان

 زن در ها مرگ از نیمل.  افتد مل اتفاق دیرتر ها زن در بیماري شرو  ولل باشد نمل مدلوم درایران آن

 دیده ها رگ درسفتل هستندكه هایل همان درنارسایل خطر عوامل.  ست قلبل سكته از قلب نارسایل با ها
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 آنها وكاهش خطرات.  نیستند شدنل رفع  خانوادگل سابقه و هاومرد سن مانند ها ازاین برخل.  شوند مل

 :بر شامل

 .  است شده توصیه ضرورت درصورت نیكوتین جایگزین از واستفاده آن تر  که سیگاركشیدن-ا 

 لیتر دسل در گرم میلل95 از كمتر لیپوپروتئین و لیتر دسل در گرم میلل 622 بیشتراز ال دي ال در - 1

 یا% 92 تا ها چربل در مصرف محدودیت باید لیتر دسل در گرم میلل122 از بیشتر هاي وتریگلیسرید

 مصرف.  شود انجام% 7 از كمتر به شده اشبا  هاي چربل ومحدودیت دار ازموادكمترانرژي استفاده

 . داشت دور ازنظر نباید رژیم با همراه را ها چربل كاهنده داروهاي

 ورزش دقیقه 92 كم دست بیمار كردن درگیر با را هیكل بودن قواره بل و تحركل كم زندگل سب   - 9

 كالري كم رژیم رابا چاقل اصاله.  بخشید بهبود است ممكن درهفته مرتبه 2تا9 شدید تا متوسط شدت با

  كوآگوالبیتل هیپر در.  كرد محقق است ممكن فدالیت وافزایش ومقداركم بدفدات پرفیبر و كمچربل و

 بكار هورمنل جایگزین درمان است منوپوزممكن دوره در ها زن.  شود مل توصیه مقداراند  با آسپیرین

 با دربیماران.  كرد راهبري  درمانل دارو و فیزیكل فدالیت و وزن اصاله با را فشارخون.   برد

 هاي تمرین  روانل هاي استرس درشرایط.  است كننده كم   فدالیت و وزن اصاله  انسولین به مقاومت

 از ودوري ریالكسیشن مانند)روانل و فیزیكل بخشل آرامش و گروهل حمایت.  است مفید هوازي

 ها رگ سفتل.  داشت نظر در است ممكن را... ( و ذهنل هاي سرگردانل و ها هیجان و ها كشمكش

 پال  رشد دراثر قلبل هاي سرخرگ مجراي انسدادتدریجل.  است نهفته قلبل هاي نارسایل زیرهمه تقریبا

 همراه ي ها سیتوكین عمل به پاسخ در.  كند مل بروز پوششل درون  صاف هاي ماهیچه با والتهاب ها

 نوسان یا فیزیكل اثر احتمال به كه خون جریان (shear stress) قطع کنندهفشار با یا محلل هاي پال 

 را پوششل درون و نموده شكاف ایجاد یا شده پاره است ممكن ها پال  این سمپاتی  درتحری  اي دوره

 التهابل هاي ویاخته پوششل درون هاي میانجل حضورپال وباكند جریان با همراه.  كند مل عریان

 مكانیكل پارگل احتمال.  كند مسدود را ها رگ بطوركلل تواند مل كه شده برانگیخته نامناسب ترومبوز

 و دارند مانند كف هاي یاخته محتواي كه پال  هسته.  دارد وجود هم اش اندازه شدن بزرگ علت به رگ

 مجرا انسداد درجه.  هستند كلیدي عوامل مجاورسرخرگ دیواره با پال  وارتباط فیبروزي پوشش تركیب

 پژوهش واقعدر.  ندارد ط ارتبا وانفاركتوس ترومبوز مانند حادكرونري حوادث با بطورمستقیم باپال 

 با شوند نمل داده اهمیت ازنظرآنژیوگرافل كه كوچ  هاي پال  كه اند تركرده روشن روز به هاي

 ها آنژیوگرافل روزمره انجام كه آورد مل پیش را پرسش این یافته این.  شوند مل پاره بیشتري احتمال

 در چه اگر نیست شده شناخته بخوبل كرونري اسپاسم پدیده.  چقدرمدتبرهستند انسداد درجه تدیین براي

 هاي درسرخرگ اما اند شده مشاهده بفراوانل اند كرده رسوب متوسط تا كوچ  هاي پال  كه هایل منطقه

 وایجادترومبوز  راكندنماید خون جریان است ممكن اسپاسم.  بروزكند است ممكن اسپاسم سفتل بدون قلبل

 میوكارد انفاركتوس به ومنجر شود مل بسته رگ مجراي تمام طوالنل اسپاسم با نادري درموارد.  شود

 و نفرین اپل نور و نفرین اپل  وازوآكتیو هاي آمین مانند انگیزانند برمل را اسپاسم عواملل.  گردد مل

 هاي شاخه كرونریا رگ چند یا ی  انسداد. كاتتریزاسیون درجریان كرونرها ودستكاري سرما و هیستامین

 پرفیوژن درآنجاییكه.  شود مل شده بسته ن آ هاي رگ كه نواحل آن ماهیچه پرفیوژن كاهش موجب آنها
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 و سمل آسیب.  یابد مل تجمع الكتی  واسید گیرد قرارمل تنگنا در قلب ماهیچه  نباشد كافل نیازها براي

 طوالنل تنگنایل. شود مل قلب وانقباض الكتریكل درهدایت واختالل درد موجب اي پرده درانتقال اختالل

 و درجه به اي ماهیچه آسیب وسدت.  گردد مل  قلب هاي ماهیچه هاي یاخته ومرگ انفاركتوس موجب

 وارد ها ماهیچه به سطح به نسبت درجه 32 زاویه با قلبل هاي سرخرگ چون دارد بستگل انسداد مدت

 رگ این با كه هایل بافت.  شوند مل دیده آندوكارد نزدی  ماهیچه درعمق ها رگ ترین كوچ  شوند مل

 با.  شود مل زیرآندوكارد گسترده انفاركتوس ومنجربه شوند مل محروم نخست شوند مل ت ذیه ها

 جداري انفاركتوس را آن كه بگیرد را ماهیچه ضخامت تمام است ممكن میوكارد آسیب انسداد پیشرفت

 هاي آنزیم میوكارد یاخته نكروز و شده التهابل پاسخ موجب ها یاخته تنگنایل آزردگل.  اند گفته( مورال)

 آور مرگ آسیب به منجر میوكارد انفاركتوس برابرتدریف.  شوند مل آزاد خون داخل به یل یاخته درون

 مل(  استند)شده خفه هاي یاخته منطقه را ناحیه این اطراف.  شود مل قلب ماهیچه مركزي درمنطقه

 كه ودرصورتل دارند كاركردي اختالل ولل هستند زنده ها یاخته این آزردگل وجود با البته.  گویند

.  كند مل برگشت آنها حیات كند تحری  را ها آن انقباض دارویل هاي درمان و بازگردد ها آن پرفیوژن

 انفاركت منطقه آنكه مگر شوند برگشت قابل وغیر كمتركامل یا ساعت 2-9 در است ممكن ماهیچه آسیب

 بطنل دیده آسیب ناحیه این.  شودپرفیوز كامال  دارویل یا جراحل هاي درمان با یا جانبل خون گردش با

 بطنل ریخت ت ییر این. شود مل بزرگ جبرانل بطور  غیرانفاركته ونواحل شده جدا قلب هاي ازماهیچه

 كرونري بیماري( مار  هال)  ان .  شود مل قلب ضربان نظمل وبل قلب خطرنارسایل افزایش منجربه

 به است ممكن را درد این.  شناسیم مل سینه فشردگل یا پكتوریس آنژین رابه این. است اي سینه درد قلب

 قابل غیر دردوگردد مل پدید نا ودراستراحت كند بروزمل فدالیت درپل كه( استیبل)بینل پیش قابل درد

 را هادرد این. دسته بندی کرد غیرمدمول مشخصاتبا( واریانت) مت ییر درد و( استیبل آن) بینل پیش

 ها شانه یا و چپ اندام وبیشتر ها اندام به درد انتشار امكان وبا جناغ روي سینه به شدید فشار به مدموال

 انفاركتوس الزاما كند مل تشدید را اي ماهیچه تنگنایل كه درد هاي حمله. باشد مل ها ف  یا و گردن و

 درد. آن دیده می شود وچگونگل محلت ییر فرد دری  کهكشد مل طول دقیقه 62 كمتراز مدموال و نیست

 سامانه بیشتر وپایه است مشخص فدالیت حداقل با مفرط خستگل.  كند وانتشارت ییر شدت در است ممكن

 بستگل آن ووسدت محل به انفاركتوس دقیق نماي.  سازد مل قلب نارسایل درشدت را بندي دسته هاي

 انفاركتوس.  دارد بستگل فرد آن قلبل هاي رگ كالبد و گرفتار كرونري هاي سرخرگ به خود كه دارد

 و است شایع چپ بطن نارسایل.  شود مل ایجاد چپ قدامل نزولل دراثرانسدادسرخرگ چپ بطن قدام در

 انفاركتوس.  دارد وجود اي دسته شاخه ویا بطنل – دهلیزي ازبلو  ودرجاتل جبرانل قلب ضربان تندي

 كرونر سرخرگ ودراثرانسداد%32 -%12 در راست كرونري دراثرانسدادسرخرگ وتحتانل خلفل

 درجاتل.  اند فراوان دهلیزي هاي نظمل وبل سینواتلایر گره بلو . دیده می شود% 12-%62 خمگرددر

 است فراوان پاراسمپاتی  زیاد فدالیت.  وجود داردگذرا باخ ونكه پدیده بویژه بطنل دهلیزي ازبلو 

 جانبل درانفاركتوس.  باشد مل پیچه ودل وتهو  وسكسكه فشارخون وافت ضربان كندي وهمراه

.  شود مل دیده وخلفل وتحتانل قدامل با درتركیب (فلكس سیركوم) كرونرخمگرد دراثرسرخرگ

 مل كناري هاي شاخه نزدی  راست كرونري انسدادسرخرگ دراثر مدموال كه راست بطن درانفاركتوس

.  باشد چپ قدامل درانسدادنزولل وبندرت چپ غالب هاي درمحل درانسدادخمگرد است ممكن اما باشد
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 خون فشار افت تایل سه  باشد مستقل است ممكن ولل بوده چپ بطن انفاركتوس همراه مدموال

% 15 در اما است اختصاصل راست بطن انفاركتوس هابراي ریه بودن پاک و گردنل وداج وبرجستگل

 آنژینل درد شبیه دردي است ممكن قلبل انفاركتوس. دارند كاسمول نشانه. شود مل داده تشخیص موارد

 مانند عادي دارودرمانل وبا وبااستراحت تراست وطوالنل شدیدتر مدموال درد اینولی ایجادكند

 كه شوند مل خاموش دچارانفاركتوس بیماران از% 15 حدود حال این با.  یابد نمل بهبود نیتروگلیسرین

.  است شده كاسته ها درآن درد ادرا  ظرفیت كه هستند قندي ویا مسن اغلب بیماران این.  ندارند درد

 محل و كرده ایجاد را مشخصل ضربانل هاي نظمل بل كه شده كم الكتریكل هدایت هتكرانفا درناحیه

 مشخصل انگاره كه شوند مل آزاد هایل آنزیم مرده ویا دیده آسیب هاي یاخته از.  دهد مل نشان را آسیب

 وسدت تخمین براي طوالنل بمدت كه قلبل آنزیم سه افزایش درجه.  است قلبل انفاركتوس نشانه و بوده

 ازانفاركتوس خطربدد ( كالسیفكاسیون) بنديطبقه  براي (I) و (T) تروپونین آنزیم دو  اند بكاررفته آسیب

 كالسی ) مرجع هاي آنزیم به ونسبت هستند حیاتل قلب انقباض تنظیم براي ها آنزیم این .اند بكاررفته حاد

 كه هایل قسمت ویا انسداد نواحل تواند مل كرونرها (آنژیوگرفل) رگ نگاری. ترند اختصاصل( 

 مانند غیرتهاجمل ویاباشگردهاي راباآنژیوگرافل شده كاسته جهند كسر.  كند آشكار را دارند كمل انقباض

 باانفاركتوس ازبیماران توجهل شمارقابل. كرد روشن ممکن است واكوكاردیوگرافل رادیونوكلئوتید اسكن

 نظمل بل. سازد مل نمایان را قلبل شو  باشد گسترده انفاركتوس واگراین شوند مل قلبل گرفتارنارسایل

 مجدد برقراري.  شود ایجاد ها رگ انسداد دراثربازكردن ویا تنگنایل دراثر است ممكن قلب ضریان

 ایجادنماید قلب ماهیچه مویینه خون گردش خون جریان در متضاد كاهش تواند مل كرونرها خون جریان

 ها مویینه انسدادمكانیكل یا  كاراندوتلیال اختالل به مربوط است ممكن خون جریان بازنگردی  پدیده این

 انفاركتوس است ممكن كه اتفاقاتل.  باشد كشنده است ممكن ها نظمل بل.  قرمزباشد و سفید هاي یاخته با

. باشند مل بطنل نوریسموآ كاردیت وپري مسل كارپاپیلري اختالل و اي دیواره ترومبوز كنند پیچیده را

 لخته این.  شود مل تشكیل ماهیچه  دیواره انفاركته ناحیه برروي كه است خونل لخته اي ترومبوزدیواره

 آنوریسم مانند فیزیكل نقص ویا درانقباض دراثراختالل خون محلل شدن كوالبل با است ممكن نابجا شدن

 اختالل. شود م زي سكته وباعث درآید بحركت م زي خون درگردش است ترومبوزممكن این. شود آغاز

(  سیستول) چلش درخالل را میترال دریچه هاي لت  كه پاپیلري هاي ماهیچه دركاركرد ازتنگنایل ناشل

 تواند مل باشد شدید حالت اگراین.  شود منجر قلب ونارسایل میترالل حاد برگشت به است بندندممكن مل

 پیچیده را جداري انفاركتوس تواند مل كارد پري التهاب. شود جراحل درمان فوري آنكه مگر باشد كشنده

 اردپریک حاد مرحله این درخالل.  یابد گسترش كارد پري به ماهیچه آسیب به التهابل اگرپاسخ كرده

 قلب به ازبیرون و شده جمع سینه میان فضاي ویا پریكارد كیسه در است ممكن التهابل هاي تراوش

 ویا تسریع را ونارسایل كاهد مل را وپیشبار شود مل ها بطن پرشدن مانع فشاربرقلب این.  فشاربیاورد

 پیچیدگل این كند محدود را ها بطن پرشدن است ممكن پریكارد اسكار بافت انقباض بددازآن.  كند بدترمل

 ممكن كه باشد مل انفاركته ازناحیه بادكنكل اتسا  ی  بطنل آنوریسم.  اند گفته درسلر نشانگان را دیرآمد

 و شده كارآمد انقباض مانع ها آنوریسم این.  كند بروز( مورال ترانس) جداري گسترده آسیب با است

 از كه است آوري خطرمرگ بطنل آنوریسم شدن پاره.  باشد مرتیط جداري ترومبوز ایجاد با است ممكن

  . باشد مل میوكارد انفاركتوس هاي آمد پل
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 سیگار وتر  فیزیكل هاي وفدالیت ها چربل مصرف تددیل مانند ها رگ سفتل خطرزاي عوامل اصاله

آزمایشی  مصرف.  شود انجام سرحدامكان تا قند وبیماري وفشارخون چاقل مانند اي زمینه وعوامل

(preemptic) پایین داروهاي.  مندند سود شود مل گفته  تیكلوپیدین و آسپیرین مانند پالكت ضد عوامل 

 اثرحفاظتل علت به.  نیستند غذایل رژیم جزن رود بكارمل چربل افزایش درمورد كه ها چربل آورنده

 ها رگ سفتل باالي خطر درمدرض كه بددازمنوپوز ها زن در خون هاي وچربل براندوتلیوم اوستروژن

 وجود و تنگنایل شدت به بسته عوامل انوا  شامل كرونري بیماري طبل درمان.  شود مل استفاده  هستند

 :شامل داروها این بندي دسته.  شود مل انجام نارسایل وجود ویا قلب ضربان نظمل بل

 سینه ضددرد اثر داراي كه است ونیتروپروساید نیترات دي وایزوسربید نیتروگلیسرین مانند ها نیترات-6

 ها سرخرگ بازكردن با. شود مل كم پیشباررا ها سیاهرگ بازكردن با.  باشند مل تنگنایل ضد و اي

 .كنند بازمل راهم كرونري هاي رگ.  دشو مل كم پسباررا

 پیدولول و وتیمولول نادولول و اتنولول و ومتوپرولول پروپرانولول مانند بتاآدرنرژی  هاي كننده بلو -1 

 واسمولول البتالول و

 ها سرخرگ كه واملودیپین وراپامیل و دیلتیازم و دیپین نیفه مانند كلسیمبلوک کننده های کانال  – 9

 باعث انقباض قدرت كاهش با. دهند مل كاهش پسباررا و اصاله را پرفیوژن و كنند رابازمل وكرونر

 .ندشو مل قلب اكسیژن مصرف كاهش

 و پالكتل وقفه دارند مجدد برابرپرفیوژن در برقلب حفاظتل كرونراثر و ها رگ بازكردن با منزیوم  - 2

 .دارند آریتمل اثرضد

 پسبار كاهش كه ولیزینوپریل كاپتوپریل و اناالپریل مانند تانسین آنژیو مبدل آنزیم هاي ندههوقفه د - 5 

 . دارند قلب نارسایل خطر وكاهنده ها بطن ریخت بهمریختگل كننده ومحدود

 آكتیویتوركمپلكلس آكتیوتوروآنایزیولیتدپالسمینوژن هاماننداسرپتوكینازوتیژوپالسمینوژن ترومبولیتی  - 1 

 . كنند مل مجدد وپرفیوژن قلب ماهیچه بازیابل كه هستند

 . شود مل ترومبوزمجدد یا ترومبوز مانع كه آسپیرین مانند ها ضدپالكت- - 7

 بیمارانل.بازنگهمیدارد را ها سرخرگ بافتل پالسمینوژن اكتیواتور با كه هپارین مانند ضدترومبین - 1 

.  گیرند قرارمل درمان كرونرمورد هاي كننده وگشاد ها كتالپ ضد با برند مل رنج سینه ازدرد كه

 از و ترومبولیتی  عامل ی  كرونري داخل یا  وریدي تجویز با انفاركته  ماهیچه سریع مجدد پرفیوژن

 در مصرف براي ترومبولیتی  داروي سه.  ببرند سود است ممكن فوري كرونري پیوند ویا  آنژیوپالستل

 استرپتوكیناز پالسمینوژن لیتد ایزوي ان)  اسرپلیس وآنتل استرپتوكیناز.  اند شده توصیه حاد انفاكتوس

 ترومبولیتی  سوم نسل عوامل( تركیبل باز بافتل پالسمینوژن آكتیویتور) پلیس آلته و(  كمپلكس آكیویتور

        6377 ازسال.هاهستند وسایرضداندقادي هپارین دارشامل دنبال درمان. هستند فدال پژوهش دردست

PTCA)هاي درمان كه صورتل در ویا ازانفاركتوس بدد فوري درموارد( پوست كرونرازراه آنژیوگرافل 
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 كردن باد با دراینجا. رایج شده است اند نداده بهبود را قلب نارسایل تظاهرات و اي سینه درد دارویل

 و مدیا  زیرآن هاي فت وبا شود مل شكسته و قرارگرفته فشار تحت پال   رگ سفتل درضایده بادكن 

 تر جدید روش كرونری  مستقیم آتروتومل.شود مل آنوریسم حالت ی  شوندوایجاد مل كشیده آدونتیشیا

 پیوندهاي در.  كنند مل جا از را پال   بادكن  نو  در چرخنده برنده اسباب ی  با كه است غیربالونل

 الزم ها رگ بازكردن اقدامات نیازبه مجددا و شده سفتل گرفتار شده پیوند هاي ورید است ممكن كرونري

 دربرخل است كرونرممكن دزدي نشانگان.  شود نمل ارسفتلدچ مجددا شده پیوند سرخرگ.  باشد

 در.  شود ایجاد پیوندي سوراخ نزدی  چپ چنبري زیر درسرخرگ ها رگ ازسفتل تنگل با ازبیماران

 زیر سرخرگ به ازماهیچه كه كند ایجادمل گرافت دراین وارونه فشارجریان اختالف وضدیت این

 بین تفاوتل آماري لحاظ از.  كند مل تنگنایل دچار را وآن شود مل دزدیده ازماهیچه خون.  است چنبري

 آن در.  بهتراست جراحل هاي دردرمان زندگل چگونگل چه اگر ندارد وجود وطبل جراحل هاي درمان

 نارسایل.  باشد مل كشنده هاي نظمل بل از اول ساعت خالل در%12 میرند مل ازانفاركتوس كه هایل

 پیش.  است% 5 حدود  ومیرازجراحل مرگ  دهند مل رخ اول روز 2-9 در قلبل شو  و قلبل شدید

 نظمل بل وجود و جانبل هاي ومقداررگ انسداد ودرجه ها پال  به و است مت یر درازمدت آگهل

 كه هایل ازآن.  كنند بروزمل اول ماه9 در ازانفاركتوس ناشل هاي مرگ اغلب دارد بستگل ونارسایل

 آنژین مانند شوند مل درآینده قلبل دچارحوادث سوم ی  است بوده حادثه بل آنها اول بیمارستانل اقامت

  . شوند مل پیدا سال سه درظرف كه مرگ یا و مجدد وانفاركتوس مقاوم

  : ها كاردیومیوپاتل

 اطالق قلب( ساختار )ماهیچه اولیه بیماري دراثر(كاركرد ) انقباض خرابل به مدموال را كاردیومیوپاتل

 بیماران از دربرخل حال این با. ندارد قلب نارسایل یا و خون فشار اثرات به ربطل خرابل این.  كنند مل

 خون فشار با تطابق براي قلب شدن گشاد و شدن چاق ومنظورهمان برند بكارمل را ثانویه كاردیومیوپاتل

 بیشتراست پوستان سیاه درمردهاو. دراختیارنداریم را درایران آن آمارگستردگل.باشد مل نارسایل ویا

.  افزایند مل را خطربیماري آدرنرژی  بتا هاي آگونیست ومصرف وفشارخون وباروري الكل مصرف

 عفونت علت به كاردیومیوپاتل ازبیماران شماراندكل در.  است مشهود بودن ارثل نقش ازافراد دربرخل

 وساز سوخت ت ییر.  درگیراست سازوكاراتوایمون موارد گونه دراین.  شود ایجادمل( میوكاردیت) قلبل

 آن دقیق علت موارد دراغلب.  باشند سمل كه بكنند موادي تولید است ممكن وباروري الكل درمصرف

 وم لوب غالب(  اتوزوم)  جنسل غیر كروموزوم هاي انگاره خانوادگل ارثل درموارد.  نیست مدلوم

 DNAدر اختصاصل نقص بیماران ازاین درشماركمل.  اند شده دیده همگل X به وابسته وم لوب

 بیماري همراه. تاثیردارد درماهیچه نیرو وسازتولید ازسوخت هایل برجنبه كه باشد مل میتوكندري

 سازوكار .شود مل دیده بفراوانل كاردیومیوپاتل بیماري اي رشدماهیچه دراختالل استخوانل هاي ماهیچه

 نو  یكل.  دهد مل نشان را خودش انگاره درسه ولل نیستند مشخص بیماري پاتوفیزیولوژي هاي

 ویروسل عفونت ویا بارداري ویا الكل مصرف یابهمراهل.  باشد نامدلوم علت با است ممكن كه گشادشده

 فران  حداكثر كه شود ظاهرمل وقتل قلب نارسایل.  گردد مل گشاد هردوبطن ها مورد دراین كه بوده

 كوچ  ها حفره اندازه دراینجا.  شود مل دیده ارثل درنو  كه شده چاق نو . بیافتد پیشل استارلین 
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 اوت)  خروجل راه تنگل باعث بطن دو بین دیواره شدن كلفت.  اند شده كلفت ها بطن ودیواره هستند

 پیشبار وكاهش كرونرها پرفیوژن وكاهش قلب پذیرش دراثركاهش قلب نارسایل.  گردد مل آئورت( لت

 شده فیبروزه قلب ماهیچه كه است كننده وآخرتن  سوم درنو .  كند بروزمل چپ بطن پسبار وافزایش

 ها ایمنوگلوبولین نشینل ته دراثر.  است رفته ازبین( كومپلیانس) قلب پذیرش.  اند نشده هاچاق بطن ولل

 دراثر ویا وسموم پرتوتابل دراثر شدن واسكاري( لوئیدوزیسآمی) كهولت دردوران ها وسایرپروتئین

 نارسایل. است نامدلوم آن علت اغلب.كنند مل شونده تن  كاردیومیوپاتل نادرایجاد هاي بیماري برخل

 بقیه هستند عالمت بدون كه اندكل بجزدرموارد.  شود مل پیدا انقباضل پیشباروقدرت دراثركاهش قلب

 52-12 درسن نارسایل اما مت یراست آغازبیماري.  میدهند نشان را خودشان قلب نارسایل مشابه آنها

.  رسد مل رقمل ت  ارقام به گاهل جهند كسر باشد كند سیربیماري كه درمواردي.  میشود نمایان سالگل

.  است نارسایل درمان مشابه ها سایردرمان. دارد اهمیت الكل مصرف تر . است محدود درمانل میدان

 ساله5 ومیر مرگ (IDC) نامدلوم شده گشاد دركاردیومیوپاتل.  دارد خاص جایگاه مورد دراین قلب پیوند

   . افتد مل اتفاق ازبروزنشانگان بدد اول سال درسه ها مرگ اغلب.  است% 12 آن

 : میوكاردیت

 علت به  بیماري واقدل گستردگل.  اند گفته ازپرفیوژن تنگنایل رادرغیاب قلب ماهیچه وآزردگل التهاب

 از نامدلوم گشادشده كاردیومیوپاتل با بیماران دربیوپسل.  نیست مدلوم بیماري نشانگل بل و گذرایل

 با مشابه اختصاصل فرینآخطر عوامل.  است شده گزارش گوناگون هاي بررسل در% 67 الل% 6

 كه باشند مل اصلل علت ها عفونت موارد اغلب كهاند باور  براین. است نامدلوم گشادشده كاردیومیوپاتل

  ویروس كوكساكل مانند ها ویروس.  كند مل راایجاد بیماري قلبل هاي دریاخته اتوایمنل برانگیختن با

مورد نظر  باروسیتومگالوویروس اپشین وویروس وي اي واچ  بل  وهپاتیت فلوآنزاوآن واكوویروس  بل

 .  هستند

 مایكوباكتریم و  پل اس كالمیدیا و  پل اس سالمونلال و   دیفتریه باكتریم كورینه مانند ها ازباكتري

 .دیده شده اند لیم بیماري و اسرپتوكوكل همولیتی  بتا و توبركولوزیس

 ایمنل واكنش اولیه عفونت.   هستند هیستوپالسموزیس و كاندیدیازیس و آسپرژیللوزیس مانند ها قارچ از 

 به مدموال چرخه این.  شود مل نكروز و التهاب به انگیزاندومنجر مل بر را هورمنل احتماال و سلولل و

 . شود منجرمل نامدلوم گشادشده كاردیومیوپاتل

 بیماري است ممكن.  كند بروز عفونت به ابتالآغازدر سرماخوردگل بالینل نماي با است ممكن بیماري  

 نفس تن  و خستگل از هایل نشان با قلبل واضح نارسایل.  باشد بوده خاموش متفاوتل هاي دوره براي

 نامدلوم گشادشده كاردیومیوپاتل بالینل ونماي شوند مل نمایان دیر مدموال كه اي سینه درد و قلب تپش و

 . شوند مل ناگهانل دچارمرگ ازبیماران شماراندكل.  دارد را

.  باشد مل( شده گشاد كاردیومیوپاتل )  IDC  خطرات كاهش شامل چارجویانه و پیشگیري اقدامات 

 ومیر مرگ میزان.  شوند مل انجام میوكاردیت درموارد ها استیروئید كورتیكو تجویز و نارسایل درمان
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 است% 51 آنها  ماندن زنده یكسال میزان (IDC) با فدال میوكاردیت در قلب پیوند. است (IDC) با مشابه

  . باشد مل% 11 ها علت سایر با ودرپیوند دوبرابر ردپیوند میزان با

   : عفونل اندوكاردیت

 داراي بیماران اغلب چه اگر.  باشد مل قلب هاي دریچه و قلبل هاي حفره درونل سطح شدن عفونل

 و وسرشتل اي دریچه هاي بیماري مانند اي زمینه هاي بیماري داراي ولل نیستند خطرآفرین عوامل

 .  هستند عمومل اریتماتو لوپوس یا و قلبل روماتیسم بیماري مانند اتوایمون عمومل هاي ناخوشل

 سوند و ها دندان روي دستكاري مانند شوند خون جریان به ها میكروب ورود منجربه كه هراقدامل

 آلوده وریدي تزریقات و واژن راه از زایمان و جراحل ویا گوارش دستگاه در گذاري لوله و مثانه گذاري

 :شامل است الزم بروزآندوكاردیت براي كه شرایطل.  هستند خطرآفرین

 چسبیدن -2 خون گردش به باكتري ورود -9 آسیب درمحل ترومبوز تشكیل -1 اندوكارد سطح آسیب -6

 است پرسرعتل گردابل خون جریان نتیجه مدموال اندوكارد آسیب.  اندوكارد دیده آسیب سطح به باكتري

 مل  اتوایمون هاي آشفتگل با بیماران در ایمنل مركب مواد رسوب و ساختاري غیرطبیدل درشرایط كه

(  استریل) سترون ترومبوز تشكیل به منجر كه انگیزاند مل بر را هموستاتی  سازوكارهاي آسیب.  باشد

 باشد داشته وجود اگرباكتري.   گویند غیرباكتریایل ترومبوتی   اندوكاردیت را این.  شود مل محل درآن

 آنهارا كه.  كند باكتریایل(  هاي وژتاسیون)  هاي رویش وایجاد بچسبد ترومبوز این به است ممكن

)  ها رویه از ناشل هاي باكترمل.  است آندوكاردیت  ومشخصه اند مانندگفته سرخس هاي رسوب

 كه است براین باور ولل رسد مل خود اوج به اجرا از بدد دقیقه 92 در اغلب و هستند گذرا( پروسجور

 آسیب است ممكن ایمنل هاي واكنش و التهاب.  كند مل كفایت حساس درفرد اندوكاردیت علت براي

 گسترش.  گردند نارسایل تسریع و اي دریچه ضایدات شدن بدتر ومنجربه كنند بیشتر را ساختاراندوكارد

 رویش.  شوند قلبل ضربان نظمل بل یا و وپریكاردیت میوكارد هاي آبسه باعث تواند مل التهاب محلل

 باعث و درآیند كرونربحركت هاي سرخرگ ودرمجراي شده خرد است ممكن باكتریایل( وژتاسیون) هاي

 جاهاي در عفونل چرخه براي هایل كانون بدنوان  است ممكن چركین هاي مبوللآ.  شوند انفاركتوس

 عفونت هاي نشانه.   كند عمل مایكوتی  آنوریسم مانند عروقل هاي آسیب  جمله از خون درگردش دیگر

.   درد وكمر ها ماهیچه درد و وخستگل اشتهایل بل و لرز و تدریق و تب مانند هستند شایع عمومل

.   هستند قلبل نارسایل هاي ونشانه ها دریچه بد دراثركاركردن سوفل شامل عروقل-قلبل هاي نشانه

 یا و م زي هاي وآبسه پریكاردیت و استئومیلیت و مفاصل درد از بالینل نمایش سبب چركین هاي آمبولل

 تجویز قلب ساختاري هاي بیماري زمینه در بویژه تهاجمل كارهاي درشرایط.  بشوند توانند مل مننژیت

 تجویز اندوكاردیت در.  است نشده اثبات آن كارآیل اگرچه شود مل داده روزمره بطور ها بیوتی  آنتل

 اندوكاردیت از%12الل62 در.  است مناسب عفونل ي ها دریچه جراحل لزوم ودرصورت بیوتی  آنتل

  . دارد وجود ومیر مرگ باشند عفونل كه ها
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 : پریكاردیت

 احشایل پریكارد روي كه جداري فیبروز پوشش و قلب ماهیچه روي احشایل پریكارد هاي الیه التهاب

 و ویروسل هاي عفونت و تروما درپل اما.  است نشده مشخص درایران آن شیو . گویند را دارد قرار

 مزمن بیماران در.  شود مل پیدا( درسلر نشانگان) میوكارد جداري انفاركتوس ازگسترش یا و ها سرطان

.  هاست رویه انجام همراه پریكاردیت خطر بیشترین.  بیشتراست بروزآن خطر هم نامدلوم دلیل به كلیوي

  نشانگان آن به كه باز قلب جراحل درخالل پریكارد كیسه به جراحل وورود وداروها رادیوتراپل مانند

 و وآلرژي واتوایمون ها وسرطان ها عفونت سبب به است ممكن پریكاردیت.  گویند كاردیوتومل پست

 قلب وبركاركرد بوده موضدل است ممكن حاد پریكاردیت. شود ایجاد درمانل هاي رویه ودراثر تروما

 به كه شود آن وارد اكزودا ومایع كرده سوم فضاي ایجاد تواند مل گسترده التهاب.  باشد نداشته اثرمهمل

 ومانع آورده وارد فشار قلب به برسد زایل بحران حدبه  تراوش اگراین.  اند گفته پریكاردي افوزیون آن

 پریكاردیت همراه ومدموال بندرت.  اند گفته تامپونادقلبل را حالت این.  گردد مل واچلش مرحله پرشدن

 وپریكاردیت شده كلفت كه شده آنها خوردن چوش پریكاردموجب هاي الیه اسكارشدن یامزمن تكرارشونده

  بالینل درنماي.  شوند مل واچلش مرحله پرشدن دراثرمحدودیت قلب نارسایل موجبو ایجادشده فشارنده

 نو  از را وآن باشد شدید و تیز است ممكن اي سینه درد.  دارد وجود اغلب تب مانند التهاب هاي نشانه

 صداي  ی .  كرد جدا توان مل سرفه ویا عمیق دراثرتنفس یافتن شدت با( ایسكمی ) تنگنایل درد

 مالش اثر در كه شود شنیده است ممكن ها ریه درسمع پریكاردي سایشل مالش یا( اسكراچل) خراشندگل

 قلبل نوار نماي قلب  ماهیچه به التهاب گسترش.  گردد ایجادمل همدیگر روي پریكارد ملتهب هاي الیه

 نمایان است ممكن پریكارد افوزیون سینه درعكس.  دهد نشان است ممكن شود مل دیده ایسكملدر كه را

 باشد واچلش مرحله درپرشدن مماندتل اگر شود دیده است ممكن قلب واچلشل نارسایل هاي نشانه.  باشد

 كه است پارادوكس نبض تامپونادقلبل اي نمونه نشانه ی .  بارزاست بویژه گردنل ورید برچستگل. 

 از اي دوره انگاره این.  یابد مل كاهش توجهل قابل قدر به تنفسل دم هر درخالل چلشل فشارخون درآن

 فشارنده پریكاردیت.  شود مل حاصل شده زیاد اي سینه دراثرفشارداخل چپ  بطن پرشدن اضافل كاهش

 پرشدن دراثرمحدودیت گردنل ورید برجستگل اي دوره باافزایش كه است همراه كاسمول نشانه با مدموال

 وجود آفرین خطر عوامل كاهش امكان موارد دربرخل.   شود مل نمایانده  تنفسل دم درخالل راست قلب

  التهابل ضد هاي دارو و استراحت ویروسل هاي عفونت درمورد.  ندارد اختصاصل پیشگیري ولل دارد

 افوزیون درمان.  رود بكار باید مناسب هاي بیوتی  آنتل ها عفونت هاي درمورد. هستند  حمایتل درمان

 است ممكن تامپوناد درمورد اكزودا جراحل تخلیه.  كند كم  اي زمینه بیماري درمان به است ممكن

 به بسته.   گردد مل انجام پریكاردیكتومل یا پریكارد جراحل كننده تن  نو  درمورد.  كند پیدا ضرورت

 بیماري سیر ویروسل ساده درپریكاردیت.  دارد متفاوتل آگهل پیش پریكاردیت شدت و اي زمینه بیماري

 -%5 كننده تن  نو  در حراحل ومیر مرگ.  كشد مل طول هفته 9-6 ومدت باشد مل  ایست خود

  . باشد مل% 72 چركل اكزوداي با عفونل نو  در.   است% 65
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  : اي دریچه هاي بیماري

.  شود بسته یا باز تواند نمل بیمار دریچه دراینجا.  هستند اكتسابل ویا سرشتل قلب دریچه هاي بیماري

 در درجاییكه.  شود باز بخوبل نتواند دریچه كه برند مل بكار درموردي را( استنوزیس) تنگل اصطاله

 كه درآنجایل.  دارد وجود همدیگر با ونارسایل تنگل گاهل.  شود نمل بسته بخوبل دریچه نارسایل

 همراه اي دریچه هاي نقص.  اند گفته رگورژیتاسیون را آن كند برگشت نارسا ازدریجه  خون جریان

 از آفرین خطر عوامل.  باشد مل  ریوي تنگل و آئورت تنگل مانند قلب سرشتل هاي آشفتگل از شماري

 ضد داروهاي و الكل ومصرف روبلال مانند(  جنین هاي ساختار مخرب) تراتوژن هاي عفونت جمله

.  هستند بیشتري خطر درمدرض دیابتل مادران كودكان.  باشند مادرمل ازسوي فنیتوئین مانند صر 

 هنوز اكتسابل اي دریچه هاي بیماري.  باشند مل ها ناهنجاري این با همراه هم داون نشانگان با كودكان

 سال 11-75 باالي مردمان تمام%9.  ت ییراست حال در آنها شناسل گیر همه ولل هستند فراوان نسبتا هم

 افراد هرچه.  هستند آئورت شدید تا متوسط نارسایل دچار مردمان% 69و.  دارند آئورت كریتیكال تنگل

 ها این چه اگر شود مل شایدتر كلسیم رسوب با اي دریچه برنده ازبین ت ییرات پیرترشوند جامده

  برنده ازبین ت ییرات با همراه پیري درسنین.  برند نمل چندانل رنج موارد دراغلب قلبل ازكاركردبد

 روماتوئید آرتریت تب دچار كودكل دراوان كه دركسانل اكتسابل اي دریچه هاي بیماري خطرفزاینده

 تنگل آنها% 22.  دارند میترال تنگل روماتیسمل قلب بیماري با بیماران چهارم ی .  دارد وجود اند بوده

.  كند راتسریع قلبل نارسایل تواند مل بارداري.  هستند زن ها این دوسوم.   دارند هم با را نارسایل و

 بطور كه وگشادشدگل چپ بطن شدید چاقل و انفاركتوس دراثر پاپیلري هاي ماهیچه كاركركرد دراختالل

 افتادگل.  شوند میترال نارسایل باعث توانند مل دورنگهمیدارند دیگر ازهم را دریچه هاي لت فیزیكل

 باشد ثانویه یا.  یابد مل انتقال غالب اتوزومال ژن با كه باشد اولیه است ممكن میترال دریچه(  پروالپس)

 لوپوس و روماتیسمل وتب اي ماهیچه ودیستروفل مارفان نشانگان هامانند سایربیماري همراه كه

 آشفتگل بحساب كه ژنتیكل ویژه هاي نقص.  است ورزشكاران قلب بودن وبزرگ عمومل اریتماتوي

 تب اي دریچه اكتسابل بیماري علت ترین شایع.  اند ناشناخته شوند مل گذاشته دریچه سرشتل هاي

 نو  استرپتوكو  گروه از كه گذارد اثرمل پوست و ومفاصل ها دریچه بر التهاب  كه است روماتیسمل

(A) بهبودي مرحله در ها دریچه اسكار اما. است اند  همودینامی  اختالل حادعفونت درمرحله. باشد مل 

 در فشاربیشري درمدرض زیرا پذیرترند آسیب وآئورت میترال چپ سمت هاي دریجه.  دهد مل رخ

 پسبار در كه اختالفل زیرا  دارد پیشل  راست بطن برفشار چپ بطن فشار.  دارند قرار قلبل دوره خالل

 درپل و چپ بطن شدن چاق موجب آئورت تنگل.  كنند پمپ آنها برابر در هاباید ماهیچه این دارد وجود

 مل افزایش خود انطباق براي دهلیزي انقباض.  گردد مل آن شدن گشاد  موجب چپ بطن پسبار افزایش

 حادتسریع رابطور قلب نارسایل فیبریالسیون مانند قلب ضربان هاي نظمل دراثربل آن كارسازي و یابد

 بتدریج قلب نارسایل چپ بطن پسبار افزایش با یابند مل پایان جبرانل سازوكارهاي كه همانطور. كند مل

 مل را قلب درخواست و افزاید مل را ضربان نظمل بل خطر آن شدن گشاد و چپ بطن چاقل.آید برمل

.   است یافته افزایش مرحله فشاردراین زیرا .یابد مل كاهش چلش كرونردرخالل خون جریان.افزاید

 گردد ایجادمل چپ بطن در شده افزوده پسبار علت به قلب نارسایل  آئورت( سافیشنسل این) درنابسدگل

 واچلش خالل در ازآئورت كند مل برگشت كه حجمل وهم پچازدهلیز  وارده حجم هم باید حفره این زیرا
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 شدن گشاد و ندش چاق مانند جبرانل سازوكارهاي به ومنجر شود مل كم كارسازقلبل بازده.  كند پمپ را

 موارد از قلب است ممكن آئورتل مزمن درنابسندگل.  افزاید بیشترمل را قلب باركاري كه گردد مل

 موجب و شود مل دچارمشكل واچلش درخالل چپ بطن پرشدن میترال درتنگل.  شود دیگربزرگتر

 پسبار تواندازافزایش مل قلبل نارسایل.  كند مل ریوي خون فشار وایجاد شده چپ فشاردردهلیز افزایش

 شدن دربسته  دریچه ناتوانل میترال دریچه درنابسندگل.  باشد چپ پیشباربطن وكاهش دهلیزي شده زیاد

 تقسیم قسمت دو به  قلب وبازده آید مل پدید  چپ دهلیز به چپ بطن از خون برگشت چلش درخالل كامل

 سازوكارهاي و شده كاسته قلب بازده.  رود مل  عقب سوي به ودیگري جلو سوي به یكل.  شود مل

 قلب كارزیاد از قلب نارسایل.  شود مل پیشبار حجم احتباس و قلب ضربان تدداد افزایش باعث جبرانل

 طبیدل غیر شدن دربزرگ.  گردد مل حاصل جریان تقسیم  نابسنده شرایط دراین كافل ایجادبازده براي

  افتادگل را آن كه  كنند مل پیدا برآمدگل چپ دهلیز داخل به چلش درخالل ها آن میترال دریچه هاي لت

 در ولل ندارند اثري ها دریچه دركاركرد ها لت شدن بزرگ. گویند مل ل میترا دریچه( پروالپس)

 عوارضل خطر با نابسندگل درجه. میشوند نابسنده ها دریچه این گاهل.  هستند شدن خطرعفونل مدرض

 نابسندگل و تنگل بیماري درهردو.  دارد بستگل شدن وآمبولل دهلیزي فیبریالسیون و قلب نارسایل مانند

 نگاري پسباروپیشباردرپرتو افزایش با ها بطن شدن چاق.شوند مل دیده قلب نارسایل هاي نشانه و نشانل

 آسیب هاي دریچه در گردابل دراثرجریان سوفل. شودآشكار است ممكن واكوكاردیوگرافل قلبل نوار و

 از بیماران برخل ولل است( آسیمپتوماتی ) نشان بل مدموال میترال دریچه افتادگل.  شود مل شنیده دیده

 ونگرانل تشویش.  كنند مل حكایت تنگنایل ازنو  اي سینه درد ویا  خوشخیم ضربانل هاي نظمل بل

 . است موثربوده روماتیسمل تب  شیو  دركاهش بیوتی  آنتل تجویز.  است فراوان بیماران دراین

 كه جایل تا را قلب نارسایل.  كرد استفاده توان مل ها بیوتی  ازآنتل ها ازبروزعفونت پیشگیري  براي

.  كنند مل استفاده بالونل والووپالستل از تنگل درمورد. كرد جویل چارهمی بایست داروها با است ممكن

 بافت بالون بادكردن با.  رود مل بكار بادكنكل كاتترنو  درآنجا كه است آنژیوپالستل مشابه روش این

 در ها دریچه تدویض یا جراحل ترمیم.  كند مل رابرطرف تنگل اي اندازه وتا فشارد مل را اسكار

 ممكن را تن  هاي دریچه.  دهد نمل جواب باشد بوده اي دریچه بیماري دراثر قلب نارسایل كه صورتل

 با است ممكن را دیده آسیب هاي دریچه.  نمود ترمیم را  نابسنده هاي لت و كرد اصاله جراحل با است

 ممكن فلزي  هاي دریچه.   هستند بیولوژی  ویا پرستتی  دریچه این.  كرد تدویض مصنوعل هاي دریچه

 و شدت و نو  به دریچه بیماران در آگهل پیش.  باشند  دیسكل ویا(caged) محبوس توپل ازنو  است

 از هایل  نشان  روماتیسمال تب از سال 12-62   از بدد است ممكن بیماران.   دارد بستگل بیماران سن

 كالس با ساله ده ومیر مرگ.  است% 62 تا% 1 جراحل ومیراز مرگ.   باشند داشته را قلبل نارسایل

  . رسد مل% 622 الل% 72 تا اي دریچه دراثربیماري قلبل نارسایل چهار

  :قلب سرشتل(defects) هاي كاستل

 زنده نوزاد6222 در 62 تا 1 آن گستردگل.  دارد وجود تولد ودرزمان گویند مل قلب ناجورساختاربه 

 كسانل و آمده بدنیا مرده هاي جنین تددادي زیرا است باالتر شیو  میزان.  شود مل زده تخمین درهرسال

 سرشتل هاي كاستل از هایل گونه.  كرد اضافه آنها به باید را باشد نمل موردتوجه آنها قلبل كاستل كه
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% 5/3 ریوي تنگل و%   9/11 با بطن دو بین دیواره در كاستل تر فراوان ازهمه كه دارند وجود قلب

 با آئورت تنگل و% 7/1 با دهلیز دو دیواره بودن باز و% 1/1 با فالوت تترالوژي و% 7/1با(PDA) و

 بزرگ هاي رگ وجابجایل% 5/9 با بطنل – دهلیزي كانال و% 1/2 با آئورت كواكتاسیون و% 2/2

 سه دریچه آترزي و% 1/6  با (trances arteriosus) شریانل تنه و% 2/1 با آئورت وآترزي% 2/9

 total anomalous pulmonary venous)  ریوي وریدي بازگشت كامل ناهنجاري و%  1/6 با لتل

return)اي دودهانه راست وبطن% 6.6 با (double-outlet right ventricule)     8/0% آترزي و 

 تراتوژن تدرض با قلب سرشتل بیماري خطر.  دهند مل تشكیل را ها فراوانل ترتیب به% 9/2 با ریوي

 با همراه روبلال به بارداري اول ماهه سه در مادر ي ابتال و جنینل الكل نشانگان.  یابد مل افزایش ها

 نارسل.  نیست مدلوم تراتوژنل ازتدرض نشانل هیا موارد دراغلب اما است قلبل سرشتل  هاي كاستل

 مانده باقل جنینل هاي ساختار وجود.  است  نشده انجام بخوبل تكامل زیرا است خطر عامل ی  نوزاد

 همراه (infant respiratory distress syndrome) شیرخواران پریشاندمل نشانگان با اگر بخصوص

 از سرشتل كاستل با شیرخواران آنكه توضیح.  هستند خطرزا ازعوامل باشد ریوي باالي فشارهاي با

 كه هستند ژنتیكل هاي ناهنجاري از مدموال قلب سرشتل هاي كاستل.  شوند مل زاده نارس اغلب قلب

 برخل.  شوند مل نتیجه قلب ساختاري هاي پرتئین ناقص ازتركیب و كنند مل بروز جنینل دوره دراوان

 بیماري درایجاد محیطل عوامل دربرابر ها ژن  مشاركت نسبت ولل ندی هستعامل چند هاارثیه ازكاستل

 در كه سرخرگل مجراي دربازبودن.  دارد زیادي همبستگل خاصل هاي كاستل با نارسل.  است نامدلوم

 موجب قلب سرشتل هاي كاستل.  ماند بازمل ازتولد بدد آئورت و ریوي سرخرگ بین جنینل كانال آن

 درصورتل كننده كبود به را ها كاستل این.  شود مل ها وریه درقلب درجاتل به خون  جریان ناجوري

 اكسیژندار خوبل به ها درریه خون اگر كبودي بدون یا و نشود دار اكسیژن بخوبل ها درریه خون كه

 دارد آبل رن  كه نشده اكسیژندار هموگلوبین شدن ازجمع بیماركبودي دربالینل.   كنند مل تقسیم بشود

 برداشت اثر در یا و اند گفته مركزي كبودي را آن و ها ریه توسط هموگلوبین اند  شدن دراثراكسیژنل

 محیطل كبودي را آن و باشد شده آهسته ها دربافت خون جریان كه درمواردي ازهموگلوبین زیاداكسیژن

( اویدنس) گواه توان مل ودهان لب هاي ومخاط ها زیرناخنو درپوست رن  كم آبل رابا كبودي.اند گفته

 شانت یكل.  شود حاصل قلب سرشتل كاستل هاي دربیماري سازوكار دو با است ممكن كبودي.  گرفت

 غیر سوراخ ی  راه از راست قلب از ن جریا چپ به راست شنت در.  آمیختن ودیگري چپ به راست

 بدون با اكسیژندار خون درسازوكارآمیختن.  زند مل دور را ها وریه شود مل چپ قلب وارد طبیدل

 قلب نارسایل.  شود مل مخلوط عمومل خون گردش به ورود از پیش مشتر  حفره یا رگ دری  اكسیژن

 با قلبل بازده ها درآن كه است گوناگونل دراثرسازوكارهاي قلب سرشتل هاي كاستل شایع نتیجه

 رگ وجابجایل  بطنل دیواره دو بین وسوراخ ها ازدریچه خون دربرگشت.  ناجوراست بافتل پرفیوژن

 بازگشت و شریانل درتنه و سرخرگل مجراي بازبودن و بطنل– دهلیزي كامل ودركانال بزرگ هاي

 و آئورت وكواركتاسیون آئورت درآترزي. آید مل بوجود پیشبار افزایش  ریوي ورید كامل غیرطبیدل

 در.  شود مل دیده پسبار كاهش ریوي تنگل و فالوت وتترالوژي آئورت تنگل و آئورت قوس انقطا 

  . شود مل دیده انقباض كاهش اندوكارد درفیبرواالستوزیس و پرشدن كاهش لتل سه وآترزي میترال تنگل
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 پسبار افزایش درنتیجه قلب نارسایل آئورت دركوآركتاسیون.  نیست كبودي ها آن همراه كه هایل كاستل

 فشار تنگل پشت در.  شود ایجادمل دارد قرار چپ بطن جهند راه برسر كه آئورت تنگل دراثر چپ بطن

 سرخرگ در فشار.  دهد مل نشان باال را آن ها دردست فشارخون گیري ودراندازه شود مل زیاد رتآئو

 ها ریه در خون جریان.  است یافته كاهش ازتنگل دربدد پرفیوژن.  باالست هم چپ وبطن گردنل هاي

 كه احتقانل بشود قلبل دچارنارسایل شرایط دراین اگركودكل.  ندارد وجود خونل آمیختگل و است طبیدل

 كاستل.   گردد مل كبود كود  و گردد مل اكسیژنل دراشبا  ناجوري موجب شود مل اوپیدا هاي درریه

 چپ هاي شنت همراه زیراكه. هستند كبودي بدون اي دي پل و دي اس واي دي اس وي  همچون هایل

 مستقیم راست قلب به نابسندانه و نیست دارمناسب اكسیژن خون چه اگر یدنل.  باشند مل خون راست به

 ها كاستل دراین  شنت این جهت. ندارد وجود ناجوري ها درریه هموگلوبین گیري دراكسیژن گردد برمل

 خون گردش دربرابر عمومل خون درگردش زیاد دراثرمقاومت كه راست درقلب بطورطبیدل فشارباال با

 دیگري و عمومل خون درگردش جلو به یكل خون جریان تقسیم با ها كاستل دراین. شود مل مدین ریوي

 بایستل قلب و شده كاسته قلبل بازده.  بشود قلب نارسایل موجبممکن است  عقب به ناقص قسمت راه از

 بوده اي دریچه برگشت حجم و  وریدي گشت ازباز كه  شده زیاد پسبار تا شود منقبض تددادبیشتري با

 قلب فشار احتقان كه تنفسل عفونت.  شوند كبود است ممكن ها یكاست این هابا بچه.  كند راتخلیه اند

 . كند مل وارونه را شنت جهت وافزایند مل را راست

.   شود مل دیده فالوت درتترالوژيکه  بوده چپ به راست شدن شنت درپی  كبوديهمراه  كه هایل كاستل

 بطن چاقل.  آئورت گرفتن قرار نابجا.  دي اس وي.  ریوي تنگل یكل.  دارد وجود چهاركاستل دراینجا

 چاقل و ریوي تنگل علت به راست فشارسمت.   است ریوي تنگل از حاصل دراثرفشارپسبار كه راست

 ده باز از بخشل.  شود مل درست  دي اس وي  راه از چپ به راست شنت دراینجا. باالست راست بطن

 بار و شده كاسته قلبل بازده.  شود مل ناجور خون گیري اكسیژن و زند مل دور را ها ریه راست قلب

 در احتقان با راست قلب نارسایل.  است شده تقسیم قسمت دو به خون جریان زیرا گردد مل افزوده قلب

 اوج به را دوبطنل نارسایل كه گردد مل چپ بطن پیشبار كاهش ومنجربه ایجاد عمومل هاي سیاهرگ

  . ند رسا مل خود

 . باشند مل(  پرسیستنت)  سرخرگل تنه و  بزرگ هاي رگ جابجایل ازجمله كننده آمیخته هاي كاستل

 از آئورت و چپ ازبطن ریوي سرخرگ كه اند شده جابجا وآئورت  ریوي سرخرگ ها رگ درجابجایل 

 عمومل گردش در خون دراینجا.  جداهستند وریوي عمومل خون وگردش گیرند مل ن منشا راست بطن

 سوراخ مانند دیگر درجاي ارتباطل مگرآنكه دارد منافات زندگل با كه ندارد شدن اكسیژندار براي منبدل

 ایجاد كمتري صداشبا  در  با خونل و بیآمیزد هم با را گردشل دومدار خون  اي دي پل ویا دهلیزها بین

 جنینل مشتر  رگ كه شكل بدین بوده جنینل دوران از كاستل كه سرخرگل تنه در. آید مل پدید وكبودي

 اس وي ی  ازمركز مدموال تنه یا مشتر  رگ این.  شود تقسیم آئورت و ریوي سرخرگ به تواند نمل

 تقسیم ریوي و آئورتل هاي رگ به درانتها و كنند ایجادمل مشتر  بطنل حفره ی  كه گیرد مل منشان دي

 بكلل حتل ویا هستند كوچ  ریوي هاي رگ موارد دربرخل.گردد مل جدا خون دوگردش به ومنجر شده

 آمیختن نتیجه كبودي. گردند مل مشروب ازآئورت ناشل برونشل هاي سرخرگ ازراه وریه ندارند وجود
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 وجود بیماران دراین اي اندازه تا كبودي.  است مشتر  وتنه ها دربطن اكسیژن وبدون دار اكسیژن خون

 دربافت اكسیژن مزمن كمبود. گردد مل تسریع درسایرین قلبل نارسایل ویا ریوي هاي باعفونت و دارد

 قلب نارسایل مهم هاي دركاستل.  بشود ثانویه سیتمل وپلل ها انتها شدن چماقل منجربه است ممكن ها

 ها دربچه. است شده آوري یاد ازاین قبل كه شوند مل نمایان وعوارضل ازعواقب آثاري وبا است فراوان

 را تنفسل خطرعفونت ریوي احتقان.  شود مل طبیدل غیر رشد به منتج ها بافت نابسنده مزمن پرفیوژن

 سوفل.  سازد ترمل آماده عفونل آندوكاردیت براي را زمینه قلب درساختار كاستل وجود.  كند مل زیاد

 درنتیجه اي دریچه تنگل و دي اس اي و دي اس ووي اي دي پل  همانند هایل كاستل واسطه به قلبل

 قلب سرشتل هاي دربیماري خطر كاهش.   دارد وجود ناهنجار هاي درسوراخ خون جریان شدن گردابل

 ها دیواره در كوچ  هاي سوراخ.  است زایل نارس عوامل واصاله تراتوژن ازمواد دوري  دربرگیرنده

 خود بخودي است ممكن نارس نوزاد در اي دي پل.  یابند بهبود مداخله بدون و كود  رشد با است ممكن

 مانندE پرستاگالندین ندهرتجویزبازدا.باشد شده یادرمان جلوگیري ریوي اگرازبیماري شود بسته

 میانجل كه آنست درمان این منطق. بشود موارد دربرخل مجرا شدن بسته موجب تواند مل  ایندومتاسین

 براي جنینل زندگل خالل در مجرا بازبودن درحفظ كه است نقشل ها پروستاگالندین مانند موضدل  هاي

 چاره نیست الزم دارند ونمومناسبل ورشد فدالیت كه درصورتل كبودي بدون هاي دركاستل.  اند قائل آن

 درمواردي جراحل ترمیم.  باشد بسنده است ممكن طبل درمان باشد اند  اگربروزنارسایل.  شوند جویل

 با یاو  وقت دراسر  یا و فوري جراحل اینكه.  گیرد مل انجام باشد شده اراختاللدچ قلب كاركرد كه

 ها رگ قطع شامل و است مدمول زودهنگام ترمیم.  دارد بستگل بیماري وشدت نو  به شود تاخیرانجام

 پیوندي یا و مصنوعل هاي وصله از استفاده ویا ها تنگل كردن برطرف.  است طبیدل غیر هاي وكانال

 زندگل اول ومیردریكساله مرگ.  شود مل انجام كودكان دربرخل قلب پیوند.  است رایج هاهم

 جراحل به كه هایل ترمیم.  است زنده نوزاد 622222 هر در% 1/76 قلب سرشتل هاي دراثربیماري

 هنوزكمترازآنهایل ماندن زنده میزان اگرچه  روبروست افزایل به آگهل پیش با دهد جواب زودهنگام

  . باشد مل عمومل درجمدیت كه است

 : قلب( دیسریتمل) پساوندي نا

 مل منقبض و تحری  است كار توان همان كه الكتریكل عالئم با.  است پذیر تحری  بافت ی  قلب ماهیچه

 جریان قلب هدایتل سامانه درون عالئم این.  شوند مل برانگیخته قلبل پیشگام هاي یاخته ازدرون و گردد

 انتشار و ایجاد.  گردد مل پخش قلبل  یاخته هاي پرده درتمام و انگیزاند برمل را ازجریان وموجل یافته

 وسازوكار  ایجادنیرو به چرخه خوداین. دارد قرار ها الكترولیت  اي پرده مناسب  انتقال برپایه كار توان

 كانال شدن بسته و وباز شده اي پرده ولتاژ ت ییر كارموجب توان. دارد بستگل ها الكترولیت تدادل هاي

 پایه كلسیم چونكه. دارد رادرپل كلسیم و پتاسیم و سدیم براي ولتاژي بندي دروازه با اي پرده هاي

 پساوندي. دهد مل پیوند بهم را انقباض و هدایت  كلسیم انتقال باشد مل میوزین و آكتین زدن پل چرخش

 انقباض آشفتگل موجب تواند مل. باشد ها برانگیخت ازجهت ازتددادویا ویا ازخواستگاه است ممكن قلب

 بطورغیرمستقیم قلب ماهیچه تنگنایل از یا و قلب نارسایل بروز از است ممكن را ها ناپساوند. بشود ها

 .نشوند داده پایان بیدرن  اگر شوند مل قلبل ناگهانل مرگ موجب ها ناپساوند ازاین برخل.  كرد متمایز
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 تهاجمل ازراه.كرد ارزیابل بطورمستقیم ازراهالكتروكاردیوگرام است ممكن را ناپساوندي

 ممكن قلبل نوار )آنالیز(فرگشایل با.  داد انجام را پساوندي هاي بررسل توان مل هم الكتروفیزیولوژي

 اختالل یا درمانل دارو واثرات انفاركتوس یا تنگنایل ومحل ناپساوند  وسازوكارهاي خواستگاه است

 ثبت بر قلبل پساوند بالینل اولیه ارزیابل. ساخت روشن را قلب درون جریان هتج و ها الكترولیت

  . است استوار گیرند قرارمل بدن درسطح كه ها الكترود با كار هاي توان مجمو  گرافیكل

 

  :قلب هدایتل سامانه شناسل كالبد

 بوده كار هاي توان مسیر و خواستگاه كه هستند غیرانقباضل هاي یاخته از اي شبكه  قلب هدایتل سامانه

-سینوسل گره طبیدل ضربانساز و كنند عبورمل ها بطن به ازدهلیزها متناسبل وتوالل سرعت وبا

 سیاهرگ ورودي نزدی  راست دهلیز دیواره در كه می باشدها ازیاخته اي دسته گره این.  است دهلیزي

 و شده پخش بادبزنل انگاره به دهلیزي هاي ماهیچه درسطح جریان گره ازاین.  دارد قرار فوقانل اجوف

 اتصال به هدایتل سامانه اي گره بین هاي ازراه بیشتري باسرعت و شود مل دهلیزي چلش موجب

 تنها این. دارد قرار دیواره نزدی  بطنل – دهلیزي( جانكشن) پیونگاه. گردد مل سرازیر بطنل – دهلیزي

 یا باالیل منطقه.  است شده تشكیل( زون) منطقه ازسه.  ست ها بطن به دهلیزي جریان گذر براي راه

 دهلیز بین دیواره در كه  بطنل – دهلیزي گره یا میانل منطقه.  دارد قرار دهلیز درپایین اي گره دهلیزي

.  دارد قرار ها دربطن هیس دسته مجاور یا در هیس – اي گره یا پایینل ومنطقه دارد قرار ها وبطن

 جریان برابر در باشد مل ها درزگاه از كمتري تدداد و كوچ  هاي رشته داراي بطنل دهلیزي گره چون

 این آنكه از قبل كامل انقباض اجازه دهلیز به خود رن د با ها برانگیخت تا دارد بیشتري مقاومت هدایتل

 راستو چپ هاي شاخه به هیس مشتر  دسته بطنل دردیواره.  باشد شده داده برسند ها بطن به جریان

 به هیس دسته پایان در. گردد مل تقسیم  خلفل و قدامل( فاسیكل) كراسه به چپ شاخه.  شود مل تقسیم

 برانگیخت تند عبور.  گردد مل بخش گیرند برمل در را بطنل هاي ماهیچه همه كه پوركنژ هاي رشته

  . شود مل بطنل چلش به منجر ها بطن درپهنه ها

  :قلبل هدایت

  (برانگیزي خود) ضربانساز كاركرد

 داراي كه هستند یل یاخته پرده در هایل ویژگل داراي قلب در  هدایت براي برگزیده هاي یاخته توانایل

 داراي پتانسیلل ضربانساز.   باشند مل كار توان زادي خود توانایل یدنل برانگیزي خود كیفیت امتیاز

 كانال این. ودش غیرقطبل( واچلش) 2 آهسته مرحله دهد مل اجازه كه هستند كافل نشت با هایل كانال

 سریع هاي كانال بازكردن براي تحری  نبود در حتل كلسیم یا سدیم از اي آهسته سرریز باز همیشه هاي

 بسوي شوند مل یاخته وارد سدیم هاي كاتیون كه همانطور اي پرده كار توان.  دارند را  ولتاژي دروازه

 درزگاه از شده ایجاد كار توان.  گردد مل قطبل غیر پرده این رسید آستانه به هنگامیكه و روند مل مثبت

 شمار.   دهند مل ادامه خود راه به هدایتل هاي رشته در ویا رسیده ها یاخته كنار به تا گذرد مل ها
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 كلسیمل شده باز كار كند هاي كانال شمار به رسد مل بنظر بخودي خود شدن قطبل غیر زادي درون

 دهلیزي سینوس ازگره ب یر قلب هدایتل سامانه درون.  باشد داشته بستگل پرده در موجود

.  هستند زادي درون متفاوت درجات داراي كدام هر كه دارند وجود فراوانل پنهان توانمند ضربانسازهاي

 جاییكه در. كنند وادار تپش به را قلب دقیقه در بار 12 الل 22 با توانند مل بطنل دهلیزي گره هاي یاخته

 دهلیزي سینوس گره. آورند مل در تپش به را قلب  دقیقه در بار 22 الل 92 فقط بطنل ضربانسازهاي

 سرعت این. كند مل وادار تپش به را قلب دقیقه در بار 622 الل 12 كه است قلب طبیدل ضربانساز

 با ها وبطن بطنل– دهلیزي پیوندگاه در ضربانساز هاي یاخته شدن غیرقطبل موجب طبیدل بطور بیشتر

 را فرآیند این.  برسند تحریكشان آستانه به ها یاخته این آنكه از قبل شود مل سینوسل اي گره برانگیخت

 كه مواردي در پنهان توانمند ضربانسازهاي وجود.  گویند(  ساپرشن درایو اور) سركوبگر پیشتاز

 بطنل دهلیزي گره در دهلیزي هاي برانگیخت بلو  یا و دارد وجود سینوسل گره آسیب یا و بیماري

 مواردي چنین در را گریزنده پساوندي تواند مل پنهان ضربانساز ی . كند مل پیدا اهمیت است شده ایجاد

 ضربانساز همانند طبیدل بطور قلبل هاي یاخته.  شود جلوگیري قلبل ایست یا و نارسایل از تا كند آغاز

 نارسایل در شدن گشاد یا و قلب شدن چاق در ویا تنگنایل در آنها هاي پرده درجاییكه برانگیخت خود

 یاخته این زادي درون تپش شمار اگر.  كنند نمل كار اند دیده وآسیب داده دست از را خود ریخت احتقانل

 كه شود مل پیدا ها یاخته دراین قلبل پذیري تحری  از حالتل یابد فزونل طبیدل سینوسل گره ازشمار ها

  . كنند مل عمل غیرطبیدل( ریتم) هاي پساوند هاو ضربان موجب( اكتوپی ) نابجا ضربانسازهاي بدنوان

 :هدایت عصبل تنظیم

 خود عصبل هاي بازتاب هاي سامانه از است كارممكن توان وهدایت شده ایجاد های زادي درون هشمار

 ساقه وازوموتور مركز با قلبل ششمار بازتابل تنظیم.  تاثیرپذیرند فشاري گیرنده بازتابنده  بویژه كار

 مانند باالتر ازمراكزا ه ورودي كنندگل تددیلبرای  درهیپوتاالموس ها بازتاب سایر با م زویكپارچگل

  را بطنل دهلیزي و سینوسل هاي گره سمپاتیكل هاي رشته.  شوند مل راهبري م ز قشر و لیمبی  دستگاه

 اپل بویژه ها كوالمین كاته اتصال.  كنند مل رسانل عصبرا بطنل و دهلیزي هاي ماهیچه بخوبل و

می  ها یاخته این ضربانساز زادي درون ششمار افزایش موجب آدرنرژی  ی  بتا هاي گیرنده به  نفرین

( تد گل – لیگاند) پیكل دروازه هاي كانال راه از وكلسیم سدیم به تراوایل افزایش با باحتمالشود که 

 همانطور شود مل حاصل بطنل دهلیزي گره راه ار هدایت و قلبل ضربان ششمار افزایش. همراه است 

 .گردد مل افزوده سمپاتی  فدالیت استرس و فدالیت خالل در كه

.  دهد مل عصب را دهلیزي ماهیچه و بطنل دهلیزي و سینوسل هاي گره( واگ) پاراسمپاتی  هاي رشته

 باحتمال و قلب ضربان ششمار كاهش موجب نرژی  كولل هاي گیرنده به كولین استیل اتصاال ینجا درا

 را استراحت كار توان پتاسیم به تراوایل كاهش این.  شود مل پتاسیم پیكل دروازه هاي كانال كردن باز با

.  شوند مل كار خود یا برانگیخته كمتر یاخته  بنابراین.كند ترمل قطبل را اي گره هاي یاخته و كاهد مل

 از هدایتل بلو  یا ها برانگیخت ایجاد كاهش با قلبل ایست موجب تواند مل واگ شدید بسیار تحری  اما

 با یا و هیجانل شدید بسیار هاي استرس با است ممكن واگ هاي تحری . شود بطنل دهلیزي گره راه

 هاي ورزش انجام و سنگین اجسام كردن بلند و دفع هنگام زدن زور یا و كردن قل درهنگام شدید انقباض
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 براي ها درمان با است ممكن واگ هاي تحری  بالینل چیدمان در.  شود آغاز نفس حبس با ایزومتری 

 آن در كه شوند داده آموزش والسالوا مانور براي است ممكن بیمارانل چنین.  گردد آغاز قلبل تند ضربان

 برابر در كه سفت بادكن  كردن باد مانند بسته دربرابرگلوت فشار با جروج براي شكم و دیافراگم انقباض

 برانگیخت توانند مل چشم فشاربركره واعمال كاروتید سینوس مالش.شوند درگیرمل دارد مقاومت اتسا 

 . برافروزند را واگل هاي

  :قلب نوار بالینل هاي كاربرد

 قلب  ماهیچه تنگنایل و محور انحراف مانند حاالت از برخل تشخیص و ممیزي براي سیمل61 نوارقلبل

 نوار باشد  كرده اثر راست قلب در آسیب اگر. كند مل كفایت كنند مل متاثر را ها بطن كه آن وانفاكتوس

 با اختصاصل هاي اشتقاق از  پیچیده هاي ناپساوند ارزیابل براي  شود انجام باید راست طرف از قلب

 كم  با قلب در را ها الكترود كه الكتروفیزیولوژي هاي بررسل ویا مري در ها حسگر دادن قرار

 را انفاركتوس و ناپساوندي ارزیابل براي پیوسته پایش.  شود مل استفاده دهند قرارمل كاتتریزاسیون

 براي كه است استرس ونمآز پایه شده نظارت فدالیت  درخالل پایش. داد انجام توان مل بیماران بربالین

 در را قلبل نوار مونیتورین  هولتر مانند وجوش جنب درحال پایش.  رود مل بكار سینه درد ارزیابل

 در را الكتیریكل فدالیت از نوعل.  كند مل ثبت شده مدین زمانل دوره دری  مدمولل هاي فدالیت خالل

 سینه روي كه دارند وجود پایشگرامروزه هاي سامانه برخل.  كرد ارزیابل است ممكن تاخیري زمان

 فوري ارزیابل براي تلفن راه از و ثبت گیجل ویا سینه درد و قلب رادرتپش ها پساوند گیرندتا قرارمل

 . دهد نتقالا

 :(ECG analysis) قلبل نوار فرگشایل

 قلب محور تدیین

اگرچه چندین . كنند تدیین را قلب محور توانند مل نداردااست بازویل دوقطبل ویا قطبل ت  الكترودهاي

  . نمایاند مل را قلبل نوار اصول زیر روش ولل روش وجود دارند

 . باشد عمود اشتقاق محوراین با قلب در جریان بیشترین كهQRS فازي ت  كمپلكس تدیین اول گام

 با موازي الكترود این.  باشد اول درگام شده انتخاب برالكترود عمود الكترود این تا كنیم آزمایش دوم گام

 جریان است ایستاده اكترود دراین (QRS) اگرمجموعه.  باشد مل محورراهنما تنه و است محورقلب

 فرو جهت.  است منفل بطرف جریان است پایین بسوي مجموعه اگراین.  است آن مثبت انتهاي بسوي

 محوري شش ارقام به كه بادرجاتل است راممكن ومحورقلب دهد مل نشان را سرراهنما مجموعه رفتگل

  . بكاربرد
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   :  PQRST  مجموعه فرگشایل

 انفاركتوس ویا تنگنایل بروجود گواه است ممكن متفاوت هاي دراشتقاق (PQRST) مجموعه دراجزان دقت

  باشد. دارویل اثرات ویا ها الكترولیت اختالل ویا قلب شدن بزرگ یا و

 است قلب ماهیچه قرارگرفتن درتنگنا به مربوط اي سینه درد اینكه درتدیین نوارقلبل( . ایسكمیا) تنگنایل

 درخالل. کمک می کند دارد گوارشل هاي حالت و اسكلتل هاي ماهیچه كشش مانند دیگري هاي یاعلت

 پتاسیم و سدیم هاي یون فدال انتقال براي الزم ازنیروي قلب هاي یاخته اكسیژن نبود ایسكمی  حمله ی 

 درون وكلسیم یابد كاهش است ممكن كلسیم كردن پمپ.  گردد مل محروم مجدد شدن قطبل نضمدر

 مل افزایش برانگیزي خود و شده قطبل دچاركم ها یاخته شده زیاد كاراستراحت توان.  گردد جمع یاخته

 رگ دراسپاسم ویا جداري درتنگنایل. شود مل دیده (ST) قطده درنماي زودهنگام مجدد شدن قطبل.  یابد

 (T) موج.  شود مل تخت (ST) قطده بطورطبیدل دوكاردآنزیر درتنگنایل ویا)کرونری(  دیهیمل هاي

 وارونه یا پهن بافتل ازتنگنایل تاخیري مجدد شدن قطبل علت .دهد مل رانشان مجدد شدن قطبل 9 مرحله

 .شود مل

 :قلب ماهیچه انفاركتوس

 (T)وامواج(ST) درقطده ایسكمی  ت ییرات.  شود دیده قلبل درنوار مدموال قلبل سكته وپیشرفت پیدایش 

 درنشت اختالف درجریان است ممكن را قلبل سكته از (ST) در بیشترت ییرات شره.  شوند مل دیده ابتدا

 وجریان مجاور هاي دربرابریاخته ترشده منفل ها یاخته این بیرون.  شود مل پیدا ازیاخته منفل هاي یون

 دراشتقاق قلبل نوار پایه خط افت موجب پدیده این.  گردد برقرارمل طبیدل هاي ویاخته ها یاخته این بین

 روز سه درخالل.  آید مل آمده بنظرباال ازآن پس (ST) قطده. گردد مل ماهیچه آزرده ناحیه مقابل هاي

 شوند مل گرفتارایجاد ناحیه روي هاي دراشتقاق برجسته (Q) امواج غیرطبیدلبطور حاد ازحمله بدد اول

 :شامل دارند تطابق (Q) موج دیدن براي كه هایل واشتقاق قلبل انفاركتوس محل. 

  .II ,III,aVF در(  راست دیهیمل سرخرگ انسداد)  تحتانل - الف 

    .V6-VI,III,aVF,V 4-VI در(  خمگرد انسداد)  تحتانل جانبل - ب

 .1Vدر(  قدامل نزولل انسدادسرخرگ) قدامل -  پ

   I,II,aVL. V4 – V6 در(   انسدادخمگرد)  جانبل قدامل - ت 

   .V1-V6در(  چپ قدامل نزولل انسدادسرخرگ) قدامل جداري - ث

   .  V1, V4-V6  در(  راست دیهیمل انسدادسرخرگ)  جانبل خلفل - ج

.  اند ناشناخته آن سازوكاردقیق اگرچه شده نكروزحاصل ناحیه شدنن غیرقطبلاز اینها كه استباوراین 

 دراینجا مشخص هاي یافته.  شوند نمل دیده (Q) موج ت ییرات زیرآندوكارد هاي ازانفاركتوس دربرخل
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 هفته 1 مدتدر یابد مل بهبودي بیمار كه همینطور aVRبجزن ها اشتقاق درهمه (ST) قطده افت شامل

 باقل مدموال(Q) موج ت ییرات.  شود مل طبیدل ماه چندین درمدت (T) موج.  شود مل طبیدل (ST) قطده

  . باشد مل درگذشته انفاركتوس ونشان شده دیده بددي ودرنوارهاي ماند مل

 گواه. ت ییردهد را (PRI) دوره یا (P) موج شكل تواند مل دهلیز شدن گشاد یا شدن چاق.  قلب شدن بزرگ

 . باشند مل (QRS)مجموعه دوره و شكل در ت ییرات ها بطن شدن بربزرگ

  . ها: الكترولیت تدادل عدم

 كرد آشكار را آنها تدادل عدم است ممكن قلبل نوار با دارد بستگل ها الكترولیت تفاوت كاربه توان چونكه

 یا پهن(T)و  برجسته(U )امواج پتاسیم كمبود.  دارد خاص اهمیت كلسیم و پتاسیم تدادل عدم دربالینل

 موج مانند.  ندهد مل نشان را برعكس ت ییرات پتاسیم افزونل. كند مل تیزایجاد نو (P) و وارونه

(T) امواج و بلند و تیز نو (P) موج شدن پهن موجب كلسیم كمبود.  پهن (T) دهد مل پتاسیم كمبود مشابه 

 كمبود. است دیگوگسین با درمان مشابه كه گردد مل (ST) قطده مانند كاو افت سبب آن افزونل درجاییكه

 در است ممكن( T) موج وارونگل.  گردد مل شدن كوتاه سبب آن افزونل و زیاد را (QT) فاصله كلسیم

 یون اختالل همراه مگرآنكه ندارد نوارمهمل بالینل نظر از منیزیم تدادل عدم. كند بروز هم كلسیم افزونل

 در منیزیم كمل و است همراه پتاسیم افزونل كلسیم كمل با منیزیم افزایش.  باشد پتاسیم و كلسیم هاي

 را ها ناپساوندي توانند مل اختالالت این حساس دربیماران.  شود مل دیده پتاسیم كمل و كلسیم افزونل

  . برانگیزانند

 . داروي: اثرات

 خاصیت با احتمالل اثرات اندبیشترین بكاررفته روانل و قلبل هاي بیماري جویل چاره براي كه داروهایل

 Ia  كالس قلبل داروهاي از.  دارند قلبل برنوار پذیر تحری  هاي بافت در اي پرده برتراوایل شان اثرات

 شدن پهن موجب توانند مل كه دیسوپیرامید و آمید پروكایید و كینیدین مانند( آریتمی  آنتل) ها پادپساوندي

 مل كه تویین فنل مانند ها پادپسانديIb  كالس.  شوند (QT) و(PR) فاصله افزایش و(QRS) مجموعه

 مانند ها پادپساوندي از Ic  كالس.  شوند (QT) فاصله كاهش و (PR) فاصله افزایش موجب توانند

 از( II) سكال. شوند (QRS) مجموعه شدن وپهن (PR) فاصله افزایش موجب توانند مل كه پروپافنون

 مانند ها پادپساوندي از III كالس.  كاهند مل را قلب شمارتپش كه پروپرانولول مانند ها پادپساوندي

 (QRS) مجموعه شدن وپهن (PR) فاصله افزایش موجب توانند مل كه برتیلیوم و سوتالول و آمیودارون

 موجب ودیلتیازم نیفدیپین و وراپامیل مانند ها پساوندي از (IV) كالس.  شوند مل (QT) فاصله وافزایش

 موجب دیژیتالین مانند مثبت ازنیوزاهاي.  شوند مل قلب تپش شمار وكاهش (QT) و (PR) فاصله افزایش

.  شوند مل (U) موج دامنه وافزایش (ST) قطده وافت (QT) و(PR) فاصله وافزایش قلب تپش شمار كاهش

  . شوند مل بطنل – دهلیزي بلو  و قلب شمارتپش كاهش موجب آدنوزین دیگرمانند هاي ازپادپساوندي
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 (PR) فاصله وكاهش قلبل شمارتپش افزایش موجب آتروپین مانند نرژی  كلل آنتل غیرقلبل ازداروهاي

 شدن تخت و شدن پهن (T) موج ت ییرات موجب وكلرپرومازین تورازین مانند ها پادروانپریش.  شوند مل

 ها افسردگل ضد از. شوند مل (U)موج دامنه وافزایش (QT) فاصله وافزایش شده ووارونگی فرورفتگل

  فاصله و قلبل تپش شمار افزایش موجب ایمیپرامین و دسیپرامین و آمیتریپتیلین مانند اي حلقه سه ي

(PR)  و(QT) موج شدن وپهن (T) موج شدن وارونه ویا شدن پهن موجب مانی  ضد لیتیوم.  گردند مل 

(t )فاصله افزایش موجب مركزي اعصاب محر  كوكائین.  شود مل (PR) و(QT)  مجموعه شدن وپهن 

(QRS) دامنه كاهش موجب سرطان ضد دوكسوروبیسین.  شوند مل (QRS) ها ازپادزیست. گردد مل 

 مانند ها زیتاپار ضد از.  شود مل (U) موج دامنه و (QT) فاصله افزایش موجب  اریترومایسین مانند

 غیر ت ییرات الكل درمصرف.  شود مل (T) موج وارونگل و (QT) فاصله افزایش موجب پنتامیدین

 سینوسل بلو  كاربامازپین مانند ها تشنج درضد.  شود مل پیدا (T) موج وت ییرات (ST) قطده اختصاصل

.  شود مل زیاد (QT) فاصله پروبوكول مانند چربل افزایش ضد درداروهاي.شود مل دیده بطنل ودهلیزي

 . شود مل پیدا (QT) فاصله افزایش اپوپروستنول مانند ها رگ درگشادكننده

 : قلب(  ریتم)  پساوندي ارزشیابل

 هاي پساوندي نا.  باشد مل لید ی  از حتل سیمل 61 تر طوالنل نوار قلب پساوندي تدیین راه بهترین

 محور چونكه.  گردد مل آشكار (QRS) ومجموعه  (PRI)و (P) امواج و قلب تپش ششمار آزمون با قلبل

 روش چندین.  آورد بدست ثبت ازاین توان مل را قلب تپش شمار دهد مل نشان را زمان قلبل نوار افقل

 را دقیقه در 12 از كمتر شماره.  كنند مل حساب را دردقیقه تپش شماره آنها همه. بكاربرد توان مل را

 مقدار.گیرند مل درنظر( كاردي تاكل) تپش تندي را دقیقه در 622 از بیش و( كاردي برادي) تپش كندي

 منظم پساوند این  باشد یكسان فواصل درهمه ها زمان اگراین.  باشد مل( ریتم) پساوند دوتپش بین زمان

 ویا انگاره یا است نامنظم بطوركلل وندپسا این آیا آنكه براي نوارآنرا باشد منظم نا پساوند اگراین.  است

 را پساوند شدن كند یا و اي دوره داشتن شتاب و  جفت جفت هاي تپش مانند شود مل زده نامنظمل تخمین

 ی  و (P) موج وجود. هاست ازناپساوندي بسیاري كلید هرنامنظمل سرشت. قرارداد دقت بایدمورد

 مل بدست زمان رسم از را (PRI) دوره.  باشد توجه مورد باید (QRS) مجموعه با ارتباطش و آن نواختل

 مل قرار مشاهده مورد آن یكنواختل و دوره از را (QRS) مجموعه.  بشترباشد ثانیه12/2 از ونباید آوریم

 در جریان تاخیري راه یا و بودن طبیدل غیر نشانه آن ریختگل بهم یا و( شدن پهن) شدن طوالنل.  دهیم

  . ست ها بطن
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  :قلبل هاي ناپساوندي

( انتري ري) آیل باز -1 و باشد كرده ت ییر برانگیزي خود -6 از منتج است ممكن قلبل هاي ناپساوندي

  .برانگیخته فدالت -9

.  زند مل قلب دقیقه در 622 از بیشتر و است سینوسل.  است تند طبیدل غیر پساوند ی .  قلب تندزدن

 مل بكار زنند مل شماراند  با كه پنهان هاي میكر پیس با كه هایل پساوند براي گاهل اصطاله این اما

  .رود

 دقیقه در 652 الل 622 مدمولل شمار با سینوسل گره از كه است منظم پساوندي سینوسل زدن تند   - 6

 همراه تقال و زیاد استرس با كه بزند دقیقه در 122 الل 612 با قلب است ممكن. گیرد مل سرچشمه

 شامل خطر عوامل.  باشد مل استرس هاي نشانه از یكل زیرا هاست پساوند از گونه  ترین فراوان. است

 كوالمین كاته آن در و است برانگیخته را سمپاتی  كه استرس به واكنش. است وهیجانل فیزیكل فشارهاي

 بازده كه حالتل بارودرخالل گیرنده بازتاب فدالیت.  است سازوكارمسبب فراوانترین شوند مل آزاد ها

.  شود مل افزوده سینوسل گره برانگیتختگل درشو  یا قلب نارسایل مانند است یافته كاهش قلبل

 تب وسازمانند سوخت وافزایش خونل دركم ها بافت اند  پرفیوژن با شیمیایل گیرنده سازوكارهاي

 زدن شمار اثركرونوتروپی  با و شده تحری  داروها با همچنین وازوموتور مركز.  شوند مل برانگیخته

  والكل  نیكوتین و وكافئین  نفرین اپل مانند سمپاتیكل هاي آگونیست شامل داروها این. افزاید مل را قلب

  . هستند وكوكائین آمفتامین مانند خیابانل اصطالحا وداروهاي

 یابد ادامه قلب زدن اگرافزایش.  كند زیاد را قلب بازده تا است انطباقل واكنش ی  مدموال قلب زدن تند

 انرژي انبارهاي ویا شده سمپاتیكل روترانسمیترهايون دراثركاهش قلب نارسایل موجب است ممكن

 كاهش واچلشل پرشدن زمان دراثركمبود اي ضربه حجم بسیارزیاد هاي درافزایش. بكاهد را قلب ماهیچه

 بالینل درنماي. گردد تنگنایل دچار قلب ماهیچه  قلب دیهیمل هاي سرخرگ پرفیوژن باكاهش ویا یابدمی 

.  دهد نشان را خودش درنوارقلبل ویا دقرارگیر توجه مورد تپش با است ممكن قلب ضربان تندي

 شود مل دیده بندرت قلب نارسایل هاي نشان.  باشد داشته ودوج است ممكن زیاد عرق مانند ها سایرنشان

 پیدا باشد داشته قلبل محدود ذخیره كه دركسل كننده تشدید حالت ویا باشد برجا پا اصلل عامل مگرآنكه

 دارو.  باشد جدي توجه مورد باید عفونت درمان و كمخونل اصاله. است مهم بسیار استرس درمان. شود

 كه درشرایطل.  قرارگیرد نظر تجدید مورد مثبت هاي كرونوتروپ داروهاي حذف براي باید درمانل

 ازدسته قلب زدن تند عموما. نیست آن درمان به نیازي باشد پرفیوژنل كم یا و دراثرتب قلب ضربان تندي

   است.بخیر آن وعاقبت بوده خیم خوش هاي پساوند

 :بطنل فوق قلب ضربان تندي

 بطنل – دهلیزي پیوندگاه از ویا نقطه چند یا ی  از كه دردقیقه 152 الل 652با سریع پساوندي درتدریف

 هاي حمله.  كند بروزمل سالم درافراد كوتاه دوره وبا بطورناگهانلآن  ترین فراوان. گیرد مل سرچشمه

 مل آغاز باشد وخستگل استرس اگردرشرایط بویژه تنباكو ویا كافئین زیاد مصرف با اغلب پساوند این
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 یاخته پرده جا دراین كنند بروزمل دارند قلبل بیماري كه دركسانل ها ازپساوند دسته دیگراین انوا . شود

 تندزدن.  اند ت ییریافته شدن گشاد ویا قلب چاقل و دراثرتنگنایل بطنل دهلیزي گره هدایتل هاي دربافت

 دراثر% 32 كه است باوربراین ولل گیرند مل سرچشمه ها سازوكاردرپساوند ازسه بطنل فوق  قلب

 بازآیل آن ترین فراوان.  باشد گرفته سر راه ازدو است سازوكارممكن این. باشد مل( انتري ري)بازآیل

. آید مل پدید كند هدایتل هاي دررشته مدارغیرطبیدل ایجاد ریختل كج یا تنگنایل وهنگامیكه است كوچ 

.  بگذرد دیگري ازراه تواند مل نزولل دربرانگیخت ولل شود مل مسیربلو  دری  جاري جریان

 مداربه دراین بود شده قطبل غیر ازاین پیش كه بافتل كرد طل رای مدار برانگیخت این درزمانیكه

 شدن قطبل دیگري شدن قطبل غیر با تحری  به پاسخ براي بقدركافل یدنل. كند نمل دیگرمقاومت تحری 

 كه است كوچ  بازآیل شكل بطنل دهلیزي گره بازآیل قلبل بیماري با مسن دربیماران.  است شده مجدد

 ایجاد بطنل دهلیزي درپیونگاه مجزا هدایتل راه دو مورد دراین.  شود منجرمل بطنل فوق تند پساوند به

 . شود مل

 موافق جهت در تواند مل جریان درآن كه ومتامق كوتاه دوره با سریع مجدد شدن قطبل با رو كند راه-6 

 . بگذرد ها بطن ازدهلیزبه

 جهت در و گذرد مل رو كند راه در موافق طبیدل جهت در جریان.  بیشتر مقاومت دوره با تندرو راه-1 

 انقباض با وسازوكار این با بطنل فوق تند پساوند.  كند مل داربازآیلم روایجاد تند ازراه برگشتل مخالف

 مل بلو  مقاومت تر طوالنل دوره علت به تندرو راه در كه شود مل شرو  (pac) دهلیزي هنگام زود

 دهلیزي گره پایین به ها برانگیخت همینكه.  شود مل هدایت دیگر هاي راه در كمتر درسرعت اما شود

 دهلیزها سوي به بلكه گذرد مل ها بطن از فقط نه ها برانگیخت و شود مل باز هم رو تند راه رسید بطنل

 با بطنل دهلیزي گره آیل باز از موارد% 62 حدود در.  شود برقرارمل بازآیل وجریان گردد برمل هم

  .شود مل وارونه مداربازآیل رو كند راه در موافق هدایت

 سرشتل فرعل راهل وجود به(  اكسیشن پره) برانگیزش پیش یا بزرگ بازآیل ثانویه درسازوكاربازآیل

 نشانگان  حالت این ترین فراوان. دهد مل ارتباط بطنل دهلیزي غیرازپیوند هاازراهل بطن دهلیزرابه كه

 :از عبارتند سایرموارد.  است (wpw) وایت پاركینسون ولف

 بافت و بطنل دهلیزي طبیدل گره بین ادامه نبود یا دهلیز پایینل دیواره نبود با بطنل دهلیزي كامل بلو  

 بین(kent) كنت هاي دسته بنام فرعل راه دو یا ی  با وایت پاركینسون ولف نشانگان.  بطنل هدایتل هاي

 پس بگذرند فرعل هاي راه این از موافق جهت در توانند مل قلبل هاي برانگیخت كه ها بطن و ها دهلیز

 (Mahaim) ماهایم هاي رشته.   گردند باز بطنل دهلیزي گره راه از مخالف جریان با ها دهلیز به آن از

 مل دهلیزها در را آیل باز توان كه ها بطن ماهیچه و بطنل دهلیزي گره بین هدایتل هاي رشته وجود با

 گره بین هدایتل هاي رشته وجود (Lown-Ganong-Levin) لوین-گانوگ-لون نشانگان در.  افزاید

 كشیده ناز  هاي نوار وجود كاذب هاي تاندون در.  افزاید مل را توان این هیس ودسته بطنل دهلیزي

 هاي رشته شدن كشیده با كه پاپیلري هاي ماهیچه به یا و چپ بطن دیواره به ویا ها بطن دیواره از شده

 . شود مل آغاز ها بطن ضربان تندي خودشان درون پوركنژ
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 : شده تقویت برانگیزي خود

 میكرهاي پیس یا سینوسل گره درونزادي شماره تواند مل كه است جزئل شدن غیرقطبل نتیجه این پدیده 

 دستگاه درتحری .  بیافزاید كردن غیرقطبل آستانه به رسیدن براي را نابجا هاي میكر پیسویا پنهان

 كرونوتروپ داروهاي مصرف همراه ویا ها الكترولیت واختالل ها رگ یاانقباض و مركزي عصبل

 و شدن وگشاد قلبل هاي رگ بیماري اوی قلب ماهیچه درتنگنایل.  شودمی  تقویت برانگیزي خود مثبت

  . شود مل تقویت برانگیزي خود ها یاخته پرده مكانیكل شكل دراثرت ییر قلب شدن چاق

 : نگیختهبرا فدالیت

 شدن قطبل غیردرپی  یاو اي پرده كار توان نوسان از حاصل ی گفته می شودکههای انتشاربرانگیختبه  

 شدن قطبل یا پالتو درخالل و هنگام زود شدن ازغیرقطبل بدد. دنشو مل كارظاهر بددازفرازتوان كه

 مجدد شدن قطبل در تاخیري شدن قطبل ازغیر بدد درجاییكه  كند بروزمل هنگام زود و سریع ومجدد

 زودهنگام شدن قطبل غیر.كند مل بروز مجدد شدن قطبل از بدد بیدرن  ویا كند مل ودیرتربروز

 كار توان دوره كه یل داروها با است ممكن و كند مل بروز زند مل آهسته قلب كه وقتل بیشتر باحتمال

 ویا دیژیتالین و تند كردن درپیس.  باشد یزكلسیمرسر شدن آهسته با شود مل وگمان زشوداآغ بیافزایند را

 .شود مل ایجاد شدن ازغیرقطبل بدد تاخیري نو  افزایند مل را سلولل داخل كلسیم كه ها كوالمین كاته

 : دهلیزي كاردي تاكل

 خود از مدموال آن تكجاي نو .  باشد یییاچندجا و تكجا است وممكن است دهلیزي ماهیچه آن منشان 

 از است ممكن گاهل.  باشد دهلیزبرآمده نقطه وازی  بوده برانگیخته فدالیت ویا شده تشدید برانگیزي

 در.  نباشند یا و باشند قلبل بیماري داراي بیماران این است ممكن.  باشد گرفته سرچشمه بازآیل سازوكار

 اغلب كه مسن درافراد كننده حادبسیارناخوش بیماري در دارند دخالت سازوكارها همان كه چندجایل نو 

 زدن شمار شدن طبیدل موجب بلو  از درجاتل جاییكه در بجز.  كند مل بروز دارند ریوي بیماري آنها

 چونكه. گردد مل واچلشل پرشدن محدودیت دراثر اي ضربه حجم كاهش باعث پساوند این شود مل قلب

 مل دیده پساوند این درحضور قلبل نارسایل از درجاتل كند ت ییر جبران براي تواند نمل قلب شمارزدن

 قلب دیهمل هاي رگ واچلشل پرفیوژن ازكاهش ناشل اي ماهیچه تنگنایل است ممكن. شود

 هاي درد با كمتر فراوانل با یا وسر بودن خالل احساس قلب تپش با است ممكن پساوند این.ایجادگردد

 زنش قلبل  درنوارطوالنل.  بدهد قلب نارسایل تواند مل یابد اگرادامه. دهد نمایش را خود اي سینه

 بطنل دهلیزي بلو  وجود به بستهو (QRS)  ازمجموعه مت یري وشمار (زیاد P امواج) زیاد دهلیزي

 زنش هر در و باشد سینوسل گره لبازآی آنكه مگر دارند طبیدل غیر ریخت (P) امواج.  دهد مل نشان

 مجموعه اولیه شیب در اندكل ت ییر (WPW) نشانگان در. شود برانگیخته نابجا كانون چند با پساوند اگر

(QRS)  حاصل ها بطن به جریان بازآیل طبیدل غیر راه با و اند گفته دلتا موج را آن كه شود مل دیده 

 را ها پساوند این و است طبیدل مدموال (QRS)  ها دراثرسایرعلت قلب بطنل فوق زدن درتند.  گردد مل

 ارجا  (VT) بطنل هاي كاردي تاكل از كردنشان جدا براي باری  پیچیده هاي كاردي تاكل به توان مل
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 ها بطن در ها شماربرانگیخت به وابسته سرگردان هدایت (QRS) شدن ریخت كج و شدن پهن گاهل.  داد

 مل بروز رسند مل هیس دسته به دهلیزي ي ها برانگیخت زمانیكه در سرگردان هدایت.  شود مل دیده

.  شود مل ها دربطن طبیدل غیر جریان موجب و دارد وجود مقاومت قدري هنوز هنگام آن در كه كند

 هاي بیماري كه آنهایل مانند دارد امكان بیماران برخل در بطنل فوق تند ضربان درمان و پیشگیري

 نا این حاد هاي حمله.  موثراست تنباكو و كافئین مصرف كاهش و استرس درمان.  ندارند قلب ساختاري

 (مانور)اگر. گردد قطع است ممكن واگ درمانل وتحری  بخشل آرام با فوري چیدمان دری  پساوندي

 كم  توان مل( آریتمی  آنتل) ناپساوندي پاد هاي دارو از نداد سودي كاروتید سینوس مالش مانند واگل

 هاي گیرنده به ماده این.  است اول انتخاب وریدي آدنوزین امریكا قلب انجمن برابرراهنمایل.  گرفت

(A1) مل تر قطبل را بطنل دهلیزي گره هاي یاخته كرده باز را پتاسیم هاي كانال چسبدو مل آدنوزین 

 و دهند افزایش بطنل دهلیزي گره رادر بلو  درجه توانند مل كینیدین و ووراپامیل دیگوگسین.  كند

 هاي نمونه و ها دارو كالسبندي ویلیام واگان  بندي طبقه در. دهند كاهش را اي ماهیچه پذیري تحری 

 پیرمنول و دیسوپیرامید و آمید پروكائین و كینیدین (IA) دركالس.  اند آمده اثرگذاري سازوكار و دارویل

 (IB) دركالس.  هستند بطنل مقاومت دهنده افزایش و یاخته به سدیم ورود قوي كننده بلو  كه دارند قرار

 هیاخت داخل به سدیم ورود متوسط كننده بلو  كه قراردارند دین آپرین و توكائیدین و ومكسیلتین لیدوكائین

 موریسیزین و كائیدین فله(IC) دركالس.  هستند مجزا هاي دربافت ومقاومت كار توان دوره كننده تاهكو و

 سرعت كاهنده و یاخته داخل به سدیم ورود قوي بسیار كننده بلو  كه قراردارند لوركائینید و پروپافنون و

 قرار متوپرولول و تیمولول و پروپرانولول (II) كالس در. استمجدد شدن برقطبل اثراند  با و هدایت

 پركائین– استل -ان و بریتیلیوم و آمیودارون (III) دركالس.  باشند مل آدرنرژی  بتا آنتاگونیسم كه دارند

 و وراپامیل (IV) كالس در.  هستند مقاومت و كار توان دوره كننده طوالنل كه دارند قرار سوتالول و آمید

 كه دارد قرار الینیدین (V) كالس در.  هستند كلسیم كانال آنتاگونیسم كه دارند قرار دیپین نیفه و دیلتیازم

 زیاد تندي در.كاهد مل را قلبل ضربان شمار و بطنل دهلیزي گره هاي یاخته شدن غیرقطبل شیب

 موارد برخل.  رود بكار است ممكن( كرونایز سین) همزمانل خارجل الكتریكل شو  مقاوم قلب ضربان

می  درمان فرعل هاي راه رادیوفركونسل كاتتر با(ابالسیون) برش یا جراحل انهدام با (WPW) نشانگان

.  باشند توجه مورد باید اي زمینه هاي بیماري درمان.  موثراست% 32تا ابالسیون روش در.  شوند

 است همراه كمل خطر با بیماري دراین زایل ناخوش.  دهد مل جواب آأنوزین با ضربان تندي این% 39

  . است توجه قابل ومیرآن مرگ اما

 :بطنل تند ضربان

 منشان با دقیقه هر در تپش 122 الل 622قلب با كه است تند پساوندي  بطنل ضربان تندي تدریف بنابر

 ضربه 92 الل9 بین آن در كه پایدار نا یكل.  كنیم تقسیم دسته دو به توانیم مل را آن.  زند مل ها بطن

 در همیشه به نزدی .  دارد وجود تندي از ضربه 92 از بیش كه پایدار یا و دارد وجود تندي از پیاپل

 در.  دارد وجود تكراري هاي حمله سالم افراد در هم كوچكل درصد ولل كند مل بروز قلبل هاي بیماري

 در موارد% 12 الل 13 رود انفاركتوس از بدد اول ساعت 21 خالل در ناپایدار نو  موارد% 22 حدود



 

173 
 

 دریچه درافتادگل %69 در و چاق ردیومیوپاتلاك در% 52 الل 63 رود نامدلوم گشادشده كاردیومیوپاتل

  . شود مل دیده قلب ساختاري بیماري وجود عدم در موارد% 2 در و میترال
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  هشتم فصل                                                   

 ها آن هاي ویژگل و ها استرس

 ها:چرخه ترابری حس 

  ها آن هاي وویژگل ها گیرنده

 بدستگاه اطالعات ورودي هاي دریچه كه هستند آوران عصبل هاي رشته دنباله كالبدي حسل گیرندهاي

 دسته پنا بطوركلل.  است شده طراحل خاصل  گیرنده  ازتحریكات هردسته براي باشند مل عصبل

 . كنیم بندي دسته است ممكن را  گیرنده

 .كند مل دریافت را مجاور هاي بافت كشیدگل ویا مكانیكل هاي فشردگل كه مكانیكل هاي گیرنده –الف 

 یكدیگر از گرما و سرما كنندگان دریافت.  كند مل دریافت را دما ت ییرات كه گرمایل هاي گیرنده – ب

 .هستند جدا

 را ها بافت  وشیمیایل فیزیكل هاي ازآسیب ناشل آزردگل كه( سپتور نوسل)  درد هاي گیرنده – پ

 . كند مل دریافت

 . كند مل دریافت ها چشم ازطریق نوررا كه الكترومگنتی  هاي گیرنده  - ت

 و شریانل درخون را اكسیژن وسطح دربینل وبورا دردهان را مزه كه شیمیایل هاي گیرنده – ث 

 كند مل دریافت اند آراسته را بدن شیمل كه وسایرعواملل گازكربنی  توغلظ درمایداترا  اسمواللیتل

                                                      داد.قرار بحث مورد باید جداگانه وترانسمیتري دارویل هاي گیرنده

 :باالتر مراكز به حسل هاي سیگنال انتقال هاي راه 

 دستگاه هاي فدالیت بیشترین محیطل خودكاروسوماتی  حسل اعصاب آناتومل شبكه وسوماتی  اتونوم

 دسته دو به را حسل عصبل هاي رشته بطورعمومل. گردند آغازمل حسل هاي گیرنده ازتحری  عصبل

 C گروه و  A  گروه هاي رشته.  كنند مل تقسیم بزرگ

  متوسط و  بزرگ اندازه داراي گروه این.  اند كرده تقسیم وگاما والندا بتا و آلفا هاي دسته به را  A گروه

 باشند. می میلین داراي و

 دربرخل بویژه را حسل هاي رشته از ازنیمل بیش سل  گروه.  باشند مل میلین بدون و ناز  سل گروه

 از حسل اطالعات دریافت.  دهند مل تشكیل گانگلیونی  پست خودكار عصبل هاي رشته مانند ها قسمت

  نخا  سطوه تمام در حسل چندگانه نواحل به محیطل اعصاب راه از عمقل و سطحل هاي گیرنده طریق

         .گردد مل قشرم زارسال نواحل و تاالموس و ومخچه م ز مزانسفالون - پل - پیاز مشب  درماده و
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 :هیپوتاالموس خودكاربویژه سامانه وكنترل مراكزراهبري

 هاي فدالیت راهبري  عصبل دستگاه یل نها نقش آنهابایكدیگرمهمترین وارتباطات مركزي مراكزعصبل 

 صاف هاي ماهیچه انقباض،  متناسب ارادي هاي ماهیچه ازانقباض هاعبارت راهبري این.  باشد مل بدن

 حركتل هاي فدالیت را ها اینکه  ،ریز وبرون ریز درون ازغدد فدال موادشیمیایل ترشح، بدن درون

 ماهیچه حركتل محورراهبري. گویند عضواجراكننده دراینجا را وغدد ها ماهیچه. گویند عصبل دستگاه

 مل راهبري را بدن داخلل هاي وسایردستگاه وغدد صاف هاي كارماهیچه خود عصبل دستگاه بهمراه ها

 پیاز  مشب  ازماده ، ازنخا .  شوند مل راهبري درمراكزم زي ازچندسطح اسكلتل هاي ماهیچه. كند

 واكنش تربطورعمده پایین مراكز که ،قشرم ز از ، ازمخچه ، اي قاعده هاي ازگره ، ومزانسفالون وپل

 ارادي ترحركات باال مراكز.  كنند مل راهبري حسل درتحریكات را ها ماهیچه آنل و كار خود هاي

  عصبل دستگاه هاي كاركرد ازمهمترین یكل. كنند مل م زراهبري ذهنل هاي چرخه با را پیچیده

 اطالعات% 33 از بیش.  آید بدست وحركتل ذهنل هاي واكنش ترین مناسب تا است اطالعات پردازش

  مرتبط یا و مهم اطالعات.  هستند مربوط نا یا و اهمیت بل زیرا شود مل دورریخته م ز توسط حسل

 ها سیناپس. گویند عصبل دستگاه سازي یكپارچه كاركرد را فرآوري این.  شوند مل پردازش و راهیابل

 سایر و سیناپس نو  به بسته.  دهند مل انجام هم را آنها انتخاب همچنین.  دارند را ها سیگنال هدایت نقش

 تبدیل مقداراندكل به عصبل مراكز به عالئم انتقال.  گذارند اثرمل ها سیگنال ضدف ویا برشدت شرایط

 درچرخه مصرف و حركتل هاي فدالیت آتل هاي كنترول آنهابراي شوندوبقیه مل حركتل هاي واكنش به

  نخا  و اي هسته درنواحل كمتري درقشرم زومقادیر ایناطالعات اغلب.  شوند مل ذخیره اندیشیدن هاي

 .باشد مل ها سیناپس هاي زكاركردهم یکی ا این.  اند گفته حافظه را اطالعات ذخیره.  شوند مل انباشته

 عصبل دستگاه كاركرد بزرگ سطوه

 ازاین.باشد مل درهرمرحله تكاملل رشد از اي ویژه ارثل هاي توانمندي داراي انسان عصبل دستگاه 

 عبارتند سطح سه این.  دارد خاصل كاركردي هاي ویژگل عصبل دردستگاه بزرگ مرحله سه توارث

 . قشري یا م زباالیل وسطح قشري زیر یا م زپایینل سطح.  نخاعل ازسطح

 : نخاعل سطح 

 رونلون مدار به كه است دیگري وظایف داراي  برعكس و مركز به ازمحیط عالئم برانتقال عالوه نخا  

 هنگام در پاها كردن سفت.  نا  درد اشیاي از بدن دوركردن.  رفتن راه حركات مانند.  دارد بستگل

 این.  كردن ادرار و گوارش حركات و خون گردش موضدل راهبري.  زمین دربرابرگرانش  ایستادن

 مركز درواقع.  برقراراست باشد شده قطع گردنل درناحیه نخاعل طناب هنگامیكه حتل كاركردها

 . كنند مل راهبري وظایفشان درانجام راها وآن تردارند پایین مراكز براي را دهل فرمان باالترنقش

 :م زپایینل یا قشري زیر سطح

 و ومزانسفالون پل و پیاز م زمانند پایین درنواحل بدن آگاه هنیم هاي فدالیت شود مل گفته ازآنچه برخل 

 آگاه هنیم راهبري نمونه براي.  ندوش مل راهبري اي قاعده هاي گره و مخچه و تاالموس و هیپوتاالموس
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 تر بزرگ هاي قسمت مركب كاركرد تدادل راهبري.  شود مل حاصل ها پل و پیاز در تنفس و فشارخون

 لیسیدن و بزاق ترشح مانند خوردن هاي رفلكس.  باشد مل مزانسفالون و پل و پیاز مشب  ماده و مخچه

 راهبري  هیپوتاالموس و آمیگدال و مزانسفالون و پل و درپیاز نواحل توسط غذا مزه به درپاسخ ها لب

 شادمانل و درد به واكنش و جنسل هاي واكنش و تحری  و خشم مانند هیجانل هاي الگو برخل.  شود مل

 . پابرجاهستند قشرم زي مراكز تخریب از پس حتل

 :باالیل م ز یا و قشري سطح

 با همراه همیشه آن كاركرد.  دهد نمل كارانجام بتنهایل هرگز و است ازاطالعات انباربزرگل قشرم ز

 دیگر كار.  نیستند تردقیق پایین مراكز كاركردهاي بیفتد م زازكار اگرمراكزباالي.  است مراكزپایین

 .گردد ترآغازمل پایین مراكز بااقدام قشرم ز كاركردهاي حال بااین.  است بااندیشیدن قشرم زدررابطه

  :مركزي عصبل دستگاه هاي سیناپس

 ایمپالس بطورساده كه هستند (پتانسیل) توان کار شكل به رسند مل مركزي عصل دستگاه به كه اطالعاتل

 هر حال این با.  شوند مل نمایان بددازدیگري یكل رونلون زنجیره دری  كه شود مل گفته عصبل هاي

 جهند چند به جهند ازی  یا و شود دیگرمتوقف رونون به رونلوازن درانتقال است ممكن عصبل جهند

 اي پیچیده والگوهاي  شده یكپارچه رسند مل ها رونون ازسایر كه جهندي چند با ویا گردند تبدیل تكراري

 سیناپسل هاي كاركرد بدنوان توان مل را ها كاركرد این تمام.  نماید ایجادپی درپی  هاي رونودرن را

 . كرد بندي طبقه ها رونون

 :یا بستارها سیناپس انوا 

 هر جا دراین.  هستند شیمیایل ازنو  مركزي اعصاب هايسیناپس  تمام تقریبا -  الكتریكل و شیمیایل 

 در ماده این كه كند مل ترشح خود عصبل رشته یروترانسمیترازانتهاون بنام شیمیایل اي ماده رونلون

 سلولل پرده روي كه آن گیرنده هاي پروتیین روي بددي رونون برابتداي و شده آزادسیناپسی  فضاي

 ماده ازاین مورد ازچهل بیش كنون تا.  كند مل تددیل ویا تضدیف یا و تحری  را وآنرده كاثرقراردارند

.  اپینفرین.  نوراپینفرین.  كولین استیل از:عبارتند ها ازآن تددادي كه است شده كشف ترانسمیتري

 و... گلوتامات.  سروتونین.  گالسین.  اسید بوتیری  آمینو گاما.  هیستامین

 الكتریسته و شوند مل مشخص مایدات  بازمستقیم هاي كانال با شیمیایل برخالف الكتریكل هايسیناپس  

 اتصاالت  بنام پروتیینل كوچ  ازساختارهاي ها این اغلب. رسانند مل دیگري یاخته به یاخته راازی 

 انتقال.  دهد مل مجاورانجام یاخته داخل به اي یاخته داخل از را یونها آزاد انتقال كه شده شكافدارتشكیل

 اول رونون.  شد با مل طرفه ی  فقط درشیمیایل كه درصورتل است دوطرفه الكتریكل هاي درسیناپس

 . گویند مل سیناپس پس را دوم و سیناپس پیش را
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 :ها سیناپس فیزیولوژي -آناتومل

 تنه یكل.  است شده تشكیل بزرگ قسمت ازسه  نخا  قدامل درشاخ شاخص قدامل حركتل رونون ی  

 مل خوانده آكسون وبنام كشیده محیط وبسوي جدا ازتنه كه دنباله ی  استدیگري شده گفته سوما كه اصلل

 اند پراكنده نخاعل طناب اطراف ودرمحیط خارج تنهاز مانندكه ترشاخه كوچ  هاي دنباله سومل.شود

 روي(  بستل پیش هاي پایانه)  كوچ  هاي ستگلبرج122222 الل62222 بتدداد.  گویند مل دندریتو

 روي% 35-%12 و تنه روي آنها% 12-%5 كه اند قرارگرفته حركتل رونون روي وسوما ها دندریت

 ها رونوازسایرن كه هستند عصبل هاي(   فیبریل) چهرشت انتهاهاي ها پایانه این.باشند مل ها دندریت

 دیگر هاي رونون.  باشند مل دیگرتضدیفل وبرخل تحریكل ها پایانه ازاین برخل.  اند گرفته منشان

 و ها دندریت تدداد و اندازه ،طول و تنه اندازه شامل ها تفاوت این. دارند هایل ودرم زتفاوت درنخا 

 هاموجب تفاوت وجوداین .هستند 122222 الل تا ازچند كه ها پایانه وتدداد آكسون اندازهآنها و طول

سیناپسی  پیش هاي پایانه شوند مل عصبل دستگاه مختلف هاي درقسمت ها رونون مختلف كاركردهاي

 وزیكول حاويها پایانه این.  هستند مرغل تخم ویا گرد بیشترآنها اما دارند متنوعل آناتومل هاي شكل

 922-122 اندازه به شكافل سیناپسی پس هاوپرده پایانه بین.هستند پرازترانسمیترومیتوكندري هاي

 نیروي ها میتوكندري .قراردارند پرتیینل هاي گیرنده سیناپسی پس پرده برروي.  دارد وجود آنگستروم

.  هستند كننده یاكند و كننده تند ترانسمیترها.  كنند مل فراهم ترانسمیترهارا تولید براي الزم فسفري

 تخلیه موجب آن پرده كردن دپوالریزه با رسد مل سیناپسی پیش پایانه كاربه پتانسیل ی  كه هنگامل

 هاي گیرنده روي بر مواد این.  ریزد مل شكاف داخل به را ترانسمیتري وماده شده ها ازوزیكل تددادي

 .گذارند مل كنندگل تند ویا كنندگل اثركند پرتیینل

.  كلسیم هاي یون نقش و سیناپسی پیش هاي ترانسمیترازپایانه كاربرترشح  پتانسیل تاثیرات چگونگل

 ولتاژي بادریچه مكلسی هاي كانال زیادي تدداد داراي كه گویند مل سیناپسی پیش پرده را بستل پیش پایانه

 دهند مل واجازه بازشده ها الكان این كند دپوالریزه را سیناپسی پیش پرده كار پتانسیل هنگامیكه. باشد مل

 به ازپایانه شده ترانسمیترآزاد مقدارماده.  شوند جاري پایانه داخل به مكلسی هاي ازیون زیادي تدداد كه

 توسط ترشح این  سازوكاردقیق.  است مرتبط واردشده مكلسی هاي یون تدداد به بطورمستقیم شكاف داخل

 :زیروجوددارد شره بهای  عقیده ولل  نیست مدلوم مكلسی

 درسطح خاصل پروتیینل هاي ملكول با سیناپسی پیش پایانه به مكلسی یون باور شده است که باورود

 ترشح مكان شود مل موجب اتصال این.  شوند مل متصل ترشح هاي مكان بنام سیناپسی پیش پرده داخلل

 هاي وزیكل.  كنند ترشح شكاف داخل ترانسمیتربه مقداري ها وزیكل دهد واجازه بازشود پرده راه از

 كه است وزیكل تدداد آن داراي هرپایانه.باشند مل ازآن ملكول62222 الل1222 داراي كولینل استیل

 .  است الزم آنها تخلیه كاربراي پتانسیل62222 الل صد ندچاز

 : گیرنده هاي تیینپرو كاركرد –سیناپسی پس رونوبرن ترانسمیتري تاثیرماده

 ها گیرنده این هاي ملكول. باشد مل گیرنده هاي ازپروتیین تددادزیادي حاوي سیناپسی پس رونون پرده

 . است مهم دوجزن داراي
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 كه نوروترانسمیتري جا دراین.  است زده بیرون سیناپسی شكاف داخل به ازپرده كه دهنده پیوند جزن-6

 .مشود متصل آید مل سیناپسی پیش ازپایانه

 رسد مل سیناپسی پس رونون داخل بهو كرده طل  سیناپسی پس درپرده مسیررا تمام یونوفوركه جزن-1

  پرده از دهد مل اجازه ها یون از مشخصل انوا  به كه یونل كانال یكل.  دارد نو  دو یونوفورخودش

 سلول سیتوپالسم داخل به كه است ملكولل ولل نبوده یونل كانال كه رسان پیام فدال  دوم نو .  عبوركنند

 . كند مل فدال را آن داخل ماده چند یا وی  برآمده

 : یونل هاي كانال

 یون به اغلب كه كاتیونل هاي كانال. اند نو  دو مدموال سیناپسی پس رونلون درپرده یونل هاي كانال 

 مل اجازه كلسیم یا و پتاسیم هاي یون به هم گاهل اما.  بازباشند زمانیكه دهند مل عبور اجازه سدیم هاي

 عبورمل اجازه ها سایریون به كلروگاهل هاي یون به بطورعمده كه آنیونل هاي لاكان.  شوند رد دهد

 یون مثبت شارژهاي منفل شارژهاي این.  است شده پوشیده منفل شارژهاي با كاتیونل هاي كانال. دهند

 این اما. كند مل جذب باشد بازشده هیدراته سدیم یون ازاندازه بیش قطركانال هنگامیكه را سدیم هاي

 یون براي.  شود مل عبورشان ومانع كند دورمل را منفل هاي كلروسایریون هاي یون  منفل شارژهاي

 یون ولل. دارند وآمد رفت لاكان كلرداخل هاي یون شود بازمل بقدركافل قطركانال هنگامیكه آنیونل هاي

 ها ترازقطركانال بزرگ هیدراته هاي ملكول اساسا زیرا ندنگذرك توانند نمل  وكلسیم پتاسیم و سدیم هاي

 شارژ و داده ورود اجازه شارژمثبت  سدیم هاي یون به بازشوند كاتیونل هاي كانال كه زمانل.  دارند را

 مل باز را مثبت هاي كانال كه ترانسمیتري بنابراین. گردد مل رونون آن تحری  باعث سدیم مثبت هاي

 وقفه هاي ترانسمیتر كنند مل باز را منفل هاي كانال كه ترانسمیتري مواد.  گویند تحریكل ترانسمیتر كند

 صدم كمترازی  مدت ظرف مدموال كند مل فدال را یونل كانال ترانسمیتري ماده ی  هنگامیكه. گویند اي

 سریع شدن بازوبسته.  شود مل بسته بسرعت ترانسمیتري ماده شدن وبددازتمام كند بازمل آنرا ثانیه

 .كند مل فراهم سیناپسی پس هاي رونون بسیارسریع راهبري رابراي شرایطل ها كانال

 :سیناپسی پس رونودرن ثانویه رسان پیام سامانه 

 براي ها درنورون طوالنل ت ییرات به حافظه فرآیند نمونه ازباب عصبل دستگاه هاي كاركرد برخل 

 براي یونل هاي كانال. دارد نیاز رفت بین از نخستین ترانسمیتري ماده كه بددازآن ماه چند تا ثانیه چندین

 بدد ثانیه صدم  هادرچند كانال زیرااین نیستند مناسب سیناپسی پس هاي رونون طوالنل ایجادت ییرات

 سیناپسی پس هاي رونون طوالنل وقفه یا تحری  ازموارد دربرخل حال بااین. شوند مل بسته ماده ازاتمام

 بدین و شود مل حاصل سیناپسی پس رونون خود درون  شیمیایل ثانویه رسان پیام سامانه شدن فدال با

 ثانویه رسان پیام نو  چندین.  شود مل مدت طوالنل اثرات موجب كه است ثانویه رسان پیام این ترتیب

 جسبد مل گیرنده از قسمتل به  جل پروتیین ی . است  (G) پروتیین آنها ترین ازفراوان یكل دارند وجود

 قسمت كه لفاآ جزن.  است شده تشكیل قسمت سه از نوبت به جل پروتیین.  است برآمده سلول داخل به كه

 مجاورپروتیین سلولل پرده داخل به وهمچنین الفا جزن به كه گاما وجزن بتا جزن.  است كننده فدال

 و بتا از جل پروتیین ي لفاآ قسمت عصبل(  ایمپالس)  جهند واسطه به شدن فدال با.  اند جسبیده  گیرنده
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 كار چند یا ی  جداشده لفايآ جزن  سیتوپالسم درون.  كند مل حركت آزادانه ودرسیتوپالسم شده جدا گاما

 :از عبارتند ها كاركرد این.  دارد رونون نو   ویژه مشخصات به بستگل كه دهد مل انجام كرد

  سیناپسی پس هاي سلول پرده در یونل خاص هاي كانال كردن باز --6 

 داشته بخاطر. عصبل سلول در مونوفسفات گوانوزین سیكلی  یا فسفات مونو ادنوزین سیكلی   فدالیت-1

 در را وساز سوخت تشكیالت توانند مل مونوفسفات گوانوزین ویا مونوفسفات ادنوزین سیكلی  كه باشیم

 ازآنها یكل. ه سازنددآوربر را شیمیایل ازنتایج ی  هر توانند مل براین بنا و كنند فدال بشدت نورون

 مدت طوالنل پذیري تحری  ت ییر باعث نوبت به كه است سلولل ساختار درخود مدت طوالنل ت ییرات

 . گردد مل رونون

 درون  آنزیم چندتا یای   تواند مل بطورمستقیم جل پروتیین.  اي یاخته درون چندآنزیم یا ی  فدالیت-9

 . شود مل دریاخته خاص هاي كاركرد باعث ها آنزیم این شدن فدال.  نماید فدال را اي یاخته

نسخه  زیرا .است  ثانویه رسان پیام دستگاه اثرات ترین مهم از یكل.  ها ژن از نسخه برداری فدالیت-2

  تشكیالت وبنابراین شود مل رونون درداخل جدید هاي پروتیین تولید باعث ها ژن ازروي برداری

 ساختاري ت ییرات كه است شده مدلوم وبخوبل براستل.  دهد ت ییرمل را ساختارخود وسازویا سوخت

 كه است روشن واقع می شود. درازمدت  حافظه هاي درچرخه بخصوص  شده فدال رونون متناسب

 براي آنها سایرانوا  ویا جل پروتیین بوسیله یاخته درون ثانویه رسان پیام هاي دستگاه فدالیت

 .دارد بسیاراهمیت رونلون مختلف مسیرهاي درازمدت واكنش ت ییرمشخصات

  :سیناپسی پس پرده در  بازدارنده یا  تحریكل هاي گیرنده

 ویا تحری  باعث رود بكارمل متفاوت هاي گیرنده توسط كه پرده وسازوكارهاي متفاوت هاي ملكول 

 اجازه مثبت الكتریكل ازشارژهاي تددادزیادي به سدیم هاي كانال بازشدن درتحری .  گردند مل وقفه

 تا گردد مل مثبت درجهت اي پرده پتانسیل افزیش باعث این.  دهد مل سیناپسی پس یاخته داخل به ورود

  . است تحریكل راه بیشترین این.  برسد تحری  آستانه به كه جایل

 رونون درون به شده كلرشارژ هاي انتشاریون كاهش هردوباعث یا كلر یا پتاسیم هاي دركانال كند جریان

 در كه سلول خارج به شارژمثبت با پتاسیم هاي انتشاریون كاهش همچنین. شود مل سیناپسی پس هاي

 مختلف ت ییرات.شوند مل تحری  موجب كه كند مل طبیدل حالت به ترنسبت مثبت پتانسیل هرموردایجاد

 گیرنده موارد دربرخل ویا شده سلول فدالیت تحری  باعث سیناپسی پس رونون وسازدرون درسوخت

 پس هاي كانال بابازشدن.كاهد مل را آن اي وقفه هاي گیرنده ویا افزاید مل را پرده تحریكل هاي

 مل اتفاق آن درون به سیناپسی پس رونون بیرونازكلر منفل هاي یون انتشارسریع عصبل پرده سیناپسی

 هاي یون جریان افزایش با.شود مل ایجادوقفه آن بارمنفل وافزایش داخل به منفل شارژهاي ورود با. افتد

 داخل منفل حالت افزایش وباعث یابد مل انتشار بیرون به مثبت هاي یون رونوازن خارج به پتاسیم
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 سازي و سوخت كاركرد وقفه باعث اي گیرنده هاي آنزیم فدالیت.است اي وقفه هم شرایط وبازاین رونون

 . اند یافته كاهش تحریكل هاي گیرنده تدداد یا و یافته افزایش اي وقفه هاي گیرنده تدداد كه شده سلولل

 : دكنن مل عمل سیناپس در(  ترانسمیتر)  دهنده انتقال ماده بدنوان شیمیایل مواد

 را بزرگ گروه دو ها این.  است مفروض ویا ثبت دهنده كاركردانتقال با میایلشی ماده ازپنچاه بیش

 بیشترنوروپپتید باتدداد گروهل.هستند كوچ  ملكولبا تندعمل هاي دهنده انتقال كه گروهل.دهند مل تشكیل

 . كنند مل كندعمل تركه بزرگ كمل هاي ملكول با هایل

.  دوپامین.  اپینفرین.  نوراپینفرین:  ها آمین از -1 كولین استیل -6: هستند طبقه چهار داراي اول سته د

 نیتری -2. آسپارتات.  گلوتامات.گلیسین.اسید بوتیری  امینو-گاما:  ها ازآمینواسید -9 هیستامین.سروتونین

 . اكسید

 آزادكننده هورمن -6: ازهیپوتاالموس مترشح هاي ازهورمون.اند دسته چهار داراي نوروپپتیدها دوم دسته

 پپتید از.( رشد هورمن دهنده وقفه عامل)  سوماتواستاتین -9 ساز لوتئین آزادكننده هورمن -1 تیروتروپین

-9. مالنین آزادكننده هورمن -آلفا -9 اندورفین -بتا -1.  آدرنوكورتیكوئید هورمن-6:   پیتوئیتري هاي

 از. اوكسیتوسین -7. وازوپرسین -1. رشد هورمن -5. تیروتروپین -5 ساز لوتئین هورمن-2. پروالكتین

 گسترین -2پل ماده -9 انكفالین متیونین -1.  انكفالین لوسین -6:كنند وم زاثرمل ها برروده كه هایل پپتید

 عامل -1 عصبل رشد عامل -7(   پل  آي وي)  اي روده وازواكتیو پپتید پلل -1. سیستوكینین كله -5.

  دو تانسین آنژیو -6:ها ازسایربافت.گلوكاگون -66 اینسولین -62 نروتنسین -3.ازم ز مشتق نروتروپی 

 . كلسیتونین -5. خواب هاي پپتید -2 كارنوزین -9. كینین برادي -1

 سیگنال مانند عصبل دستگاه حاد هاي واكنش باعث كه هستند اثرآنهایل تند  كوچ  ملكول هاي فرستنده

 ترو بزرگ ملكول هاي فرستنده.  شوند مل ماهیچه به ازم ز حركتل هاي وسیگنال م ز به حسل هاي

 هاي گیرنده درتدداد درازمدت ت ییرات مانند میشوند درازمدت اثرات موجب كه هستند اثرآنهایل كند

 و تدداد در مدت دراز ت ییرات حتل واحتماال یونل هاي كانال برخل درازمدت شدن وبازوبسته عصبل

  ها سیناپس اندازه

  :اثر تند  كوچ  ملكول هاي فرستنده

 وبا شده تركیب سیناپسی پیش پایانه(  آبكل بخش)  درسیتوسول كوچ  های ملكول انوا  دراكثرموارد

 پایانه به كاري پتانسیل كه هرهنگام ازآن پس.  شود مل جذب ایانهپ در وزیكول داخل به فدال سازوكار

  تفاق ا این.ریزد مل سیناپسی شكاف داخل رابه فرستنده مواد  ها وزیكول از تایل چند برسد سیناپسی پس

 مل كمتر ویا ثانیه درصدم هم اي پرده هاي گیرنده روي اثربددي.  افتد كمترمل یا ثانیه درصدم مدموال

  یم سد جریان افزایش مانند.  است یونل هاي دركانال جریان كاهش یا اثرافزایش این موارد اغلب.باشد

  .شود مل وقفه موجب پتاسیم جریان وافزایش تحری  موجب كه

  : ها وزیكول از كوچ  هاي ملكول بازیافت
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 باز پیوسته وبارها بارها آنهارا كنند مل آزاد و انبار را كوچ  ملكول با دهنده انتقاد مواد كه ها وزیكول

 شان دهنده انتقال ماده آزادكردن براي و شدند جفت بستل پرده با ازآنكه بدد.  كنند مل مصرف و یافت

 تا ثانیه چند مدت در حال این با. شود مل سیناپسی پرده از بخشل بسادگل وزیكولل پرده ابتدا شدند باز

 جدید وزیكل تشكیل براي و كند مل پیدا برگشتگل سیناپسی پایانه بداخل پرده وزیكولل بخش دقیقه چند

 تركیب اصول ازاین كه است كوچ  ملكول مشخص دهنده انتقال ماده ی  كولین استیل.  شود مل پستانكل

 كولین حضورآنزیم با وكولین آ آنزیم كو ازاستیل سیناپسی درپایانه ماده این كند مل پیروي سازي وآزاد

 استیل هنگامیكه بددا .شود مل منتقل خود مخصوص وزیكل به ازآن پس شود مل ساخته ترانسفراز استیل

 به دوباره كولین میشوداستیل ریخته سیناپسی شكاف به استیل سیناپسی عصبل عالئم انتقال درخالل كولین

 بددازآن. شود مل شكسته  است فراوان شكاف در استرازكه كولین آنزیم توسط وكولین استات به سرعت

 گردد برمل پایانه به فدال بطور كولین.شوند مل بازیافت ها وزیكل این  سیناپسی پس پایانه داخل  دوباره

 . شود مل منتقل  تركیب براي دوباره مصرف وبراي

 : كوچ  ملكول با دهندگان نتقال ا ازمهمترین برخل هاي ویژگل

 هرمل هاي سلول هاي ازپایانه بطوراختصاصلو عصبل نواحل برخل هاي رونوازن كولین استیل 

 حركتل هاي رونون از.  اي قاعده هاي درگره متفاوت نو  ازچندین. ترشح می شود قشرحركتل بزرگ

 از. خودكار عصبل دستگاه اي گره پیش هاي رونون از. دهند مل عصب را اسكلتل یها ماهیچه كه

 عصبل دستگاه اي گره پس هاي رونوازن ازبرخل.  پاراسمپاتی  عصبل دستگاه اي گره پس هاي رونون

 هاي انتها مانند درجاهایل حالاین با.  دارد اثرتحریكل كولین دراكثرموارداستیل. تراوش می شود سمپاتی 

 هاي پایانه از نفرین نوراپل.  دارد اي وقفه اثرات  قلبل واگ اعصاب وقفه همچون پاراسمپاتی  اعصاب

 صوصبخ.  شود مل ترشح قراردارند م زوهیپوتاالموس درساقه آنها سلوللتنه  كه ها رونون برخل

 را خود عصبل رشته ها درپل واقع سرولوس درلوكوس كه نفرین نوراپل مترشحه هاي رونون كه آنهایل

 مل بيداري سطح افزایش مانند  توجه حالت و كلل فدالیت راهبري به كم  درم زبراي پراكنده نواحل به

 اي درپاره اما كند مل فدال به احتمالرا ریكلتح هاي گیرنده نفرین نوراپل نواحل دراكثراین.فرستند

 عصبل دستگاه  اي گره پس هاي رونون از نفرین نوراپل.  كند مل فدال را وقفه هاي گیرنده ازنواحل

 رونوازن دوپامین.كند مل تضدیف دیگررا وبرخل تحری  را ها اندام وبرخل شود مل تراوش سمپاتی 

 ختم اي قاعده گره  مخطط  درناحیه ها رونون این.  شود مل ترشح گیرند مل منشان سیاه ازماده كه هایل

 مل تراوش نخاعل )سیناپس(دربستارهاي بطورعمده گلیسین.  است اي وقفه مدموال آثاردوپامین.شوند مل

 هاي درپایانه ( اسید بوتیری  آمینو گاما)  GABa.  دارد اي ثاروقفهآ همیشه كه است برآن عقیده.شود

 همیشه .مدتقدندشود مل تراوش قشرم ز نواحل برخل و اي قاعده گره و مخچه و درنخا  عصبل

 دستگاه به منتهل حسل هاي راه از اي درپاره بستاري پیش هاي ازپایانه گلوتامات.  دارد اي اثروقفه

. دارد تحریكل اثرات همیشه باحتمال.شود مل قشرم زتراوش نواحل مانندبرخل مركزي عصبل

 بویژه  وم زي نخاعل نواحل از برخل به كه م ز ساقه  درزمیانل  منشان با هایل هسته توسط سروتونین

 دهنده وقفه بدنوان سروتونین.شود مل تراوش است كرده پیشروي وهیپوتاالموس  نخا  پشتل هاي شاخ

 شخص خوي و خلق  راهبري به عصبل دستگاه ودرمراكزباالتر كند مل عمل  درنخا  درد هاي راه
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 مل تراوش ازم ز درنواحل هایل پایانه وسیله به اكسید نیتری . شد مل خواب موجب حتل و كرده كم 

 نیازتولید براساس و متفاوت آن ساخت سازوكار.  هستند مدت دراز رفتارهاي و حافظه مسئول كه شود

 . ندارد قرار وزیكول درچرخه و مشود

 : ها نوروپپتید

 عمل آهسته و بوده كوچ  ملكول با ازمواد متفاوت مدموال و شوند مل ساخته متفاوت بطور ها نوروپپتید

 هاي بخش بدنوان مواد این اما. شوند نمل ساخته بستاري پیش هاي پایانه درسیتوسول ها این. كنند مل

 هاي ملكول این.  شوند مل ساخته عصبل هاي یاخته درتنه ها ریبوزوم توسط بزرگ هاي ملكول تكمیلل

 دستگاه وارد ودرپایان شده اي یاخته تنه  اندوپالسمی  شبكه داخل فضاهایل وارد ازآن پس پروتیینل

 . گردند مل ت ییر دو دستخوش دراینجا كه شوند مل گلژي

 همان ازآنها اي پاره و شده ترشكسته كوچ  هاي هتك به ها آنزیم با نوروپپتید سازنده پروتیین نخست 

 . باشند مل آنها سازهاي پیش یا و هستند یدنوروپپت خود

 رها سیتوپالسم بداخل كه كند مل بندي بسته دهنده انتقال هاي وزیكول به را نوروپپتید گلژي دستگاه دوم 

 عصبل هاي رشته نو  وبه شده پراكند جهات درهمه دهنده انتقال هاي وزیكول ازآن پس.  شوند مل

 این درپایان.  رسد سانتیمتردرروزمل چند كند سرعت با آكسون سیتوپالسم  آكسونل جریان توسط

 مل رها را خود دهنده انتقال مواد كوچ  ملكول با مواد روش همان كاربه پتاسیل درازاي ها وزیكول

 نوروپپتیدها درساخت كاري روش این با. شود نمل ودیگربازیافت شده اتولیز وزیكول دراینجا. سازند

 از  بیش ها نوروپپتید  دلیل این به.  شود مل آزاد مدموال كوچ  ملكول با مواد به نسبت آنها مقادیركمتر

. است درازمدت كارهاي انجام ها دیگراین مهم ویژگل.  هستند كوچ  باملكول بارقویترازمواد هزارها

 و سوخت تشكیالت در درازمدت ت ییرات و كلسیم هاي كانال  مدت دراز ازبستن عبارتند ها ازاین برخل

 سلولل هاي درهسته مخصوص هاي ژن شدن غیرفدال ویا شدن درفدال درازمدت وت ییرات سازسلولل

 و روزها ت ییرات ازاین برخل.  است اي وقفه ویا تحریكل هاي گیرنده درتدداد درازمدت ت ییرات ویا

 . است راه درآغاز ها نوروپپتید درباره ما دانش.  كشد مل طول ها سال دیگرحتل اي پاره

 : رونلون تحری  درخالل الكتریكل رویدادهاي

 بیشتر نخاعل طناب  قدامل شاخ بزرگ  حركتل هاي رونودرن رونلون درتحری  الكتریكل رویدادهاي

 . دارند یكسانل شرایطها  رونون همه كمل كوچ  هاي تفاوت بجزن.  است بوده مطالده مورد

 كه است ولت میلل -15 درحدود نخا  حركتل هاي رونودرن رونلون تنه اي پرده استراحت پتانسیل

 این.  است مثبت باشد مل ولت میلل -32 كه اي ماهیچه هاي یاخته و محیطل بلند هاي رونون به نسبت

 یدنل.  گیرد انجام بخوبل رونون پذیري تحری  درجه ومنفل مثبت راهبري تا دهد مل اجازه شرایط

 ولتاژ این افزایش درجاییكه. پذیرترگردد تحری  سلولل تاپرده شود مل كمترباعث اندازه به ولتاژ كاهش
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.  باشد مل رونون ازكاركرد سویل دو ي پایه این.  كند پذیرمل كمترتحری  را رونوبیشترن مقدارمنفل به

  . است اي وقفه دیگر سویه و تحریكل آن سویه ی 

 : نرونل تنه پرده پیرامون ها یون غلظت هاي تفاوت

 بیرون در سدیم یون غلظت. دارند بیشتري اهمیت رونون براي كه هستند یل ها وكلریون پتاسیم و سدیم

 اكل میلل62 داخل در ولل درلیتراست واالن اكل میلل621 ومقدارآن است سلول ترازداخل زیاد رونون

 بیرون به را سدیم پیوسته كه است اي تنه پرده  سدیم قوي دراثرپمپ زیاد اختالف این.باشد مل واالن

 میلل5/2 ودربیرون واالن اكل میلل612 ومقدارآن بیشتر درداخل مقدارپتاسیم برعكس.  كند مل تخلیه

 سلولل پرده رسد مل وبنظر كم ودرداخل است زیادي غلظت داراي كلردربیرون.  درلیتراست واالن اكل

 پایین غلظت براي دالیل بیشتر حال این با.  بشود كلرپمپ ازیون ومقداراندكل تراواترباشد كلر به نسبت

 كلررا منفل هاي یون منفل ولتاژ یدنل.  است رونودرن ولت میلل-15 مقدار رونون درون كلر هاي یون

.  كمترگردد سلول خارج به نسبت آن غلظت اینكه تا فرستد مل بخارج ها سوراخ وازراه دوركرده

 قطبل از پتانسیل آن كه بشود اي پرده از ها یون حركت مانع تواند مل اي یاخته پرده كارپیرامون پتانسیل

 نرنست  پتانسیل را شود مل یونل حركت مانع دقیقا كه پتانسیلل.  برخوردارباشد خاصل ي ودامنه بودن

 EMF ( m v ) = 61 . log ( concentration inside /outside ): زیر درمدادله: گویند یون آن براي

 یون براي پتانسیل این.  است  پرده آن داخل در ولت میلل به   Nernst  پتانسیل همان    EMF  اینجا در 

 كلرمقدار و  پتاسیم و سدیم براي.  باشد مل) + (  مثبت منفل هاي یون براي و(  -)  منفل مثبت هاي

 در621 سدیم غلظت اختالف.  كرد حساب توان مل را  شده مل ها ازاین هری  حركت مانع كه پتانسیلل

  EMF  مقدار مدادله در كه  شود مل واالن یاك میلل 611  پرده داخل در واالن اكل میلل 62 و خارخ

 بنابر باشد مل ولت میلل(  -16) اي پرده پتانسیل  واقدل مقدار ولل است  ولت میلل)+ (16 مساوي آن

 پتانسیل و شود مل رانده خارج به بالفاصله سدیم پمپ با كند مل نشت پرده داخل به كه سدیمل مقدار این

 واالن اكل میلل612  غلظت ختالفا  پتاسیم هاي یون براي.  شود مل حفظ(  -15) منفل رونون داخلل

(  -11) درداخل نرست پتانسیل. است رونون پرده بیرون درلیتر واالن اكل ملل 5/2 و پرده درلیترداخل

 آن خروج براي یلاتم  سلول داخل  پتاسیم هاي یون زیاد غلظت بنابراین.  است(  -15)تراز منفل كه

 كلر یون  اختالف درپایان.  شود مل سلول داخل به پتاسیم ورود مانع دایمل پمپ با این للو دارد وجود

 است نرون درداخل(  -72) نرست پتانسیل داراي رونون درداخل واالن اكل میلل1 و درخارج 627 با

 بمقدار كلرمایلند هاي یون بنابراین.  باشد مل(  -15) شده گیري اندازه ترمقدارواقدل منفل اندكل كه

 شود مل داده برگشت بیرون به فدال پمپ با هم مقداراند  همین اما. كنند نشت رونون بداخل  بسیاراندكل

 وقفه و پذیري تحری  درفهم مهمل اطالعات انتشارآنها جهت و ها نیو واختالف  پتانسیل این وجوداین

 . دهند مل بما )سیناپس(بستارها شدن فدال غیر یا و شدن فدال با رونلون
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  : رونون تنه درون الكتریكل(  پتانسیل)  توان یكنواخت پخش

 آنكه توضیح.  شود مل گفته سلولل داخل مایع كه است قوي رساناي الكترولیتل محلول حاوي ورونن تنه 

 رسانایل دربرابر مقاومتل هیا وباعث متراست میكرون 12 تا 62 اندازه وبه بزرگ رونلون قطرتنه

 پتانسیل ت ییردر هرگونه بنابراین.شود نمل دیگرآن قسمت به رونون ازداخل قسمت ازی  الكتریكل جریان

 شودبشرطل مل تنه داخل نقاط درتمام درپتانسیل ت ییریكسان باعث رونلون تنه داخل ازمایع درهرقسمت

 در مهمل  نقش كه زیرا است مهم اصل ی  این.باشدنداشته  انتقال درحال را كاري پتانسیل رونون كه

 . دارد را متددد ازمنابع رونون به وارده ي ها سیگنال تجمیع

 :بستاري پس برپرده )سیناپسی(بستاري تاثیرتحری 

 است ولت میلل( -15) رونون درسرتاسرتنه اي پرده استراحت پتانسیل.  تحریكل بستاري پس پتانسیل

 این.  میگردد بستارترشح درشكاف تحریكل ندهدهل انتقا شودماده تحری  بستاري پیش رونون درزمانیكه

 اختالف وجود با.  افزاید مل سدیم یون به را پرده آن وتراوایل اثركرده پرده تحریكل گیرنده روي ماده

 سرازیرشدن .كند مل پیدا انتشار رونون داخل به یون ازاین زیادي مقدار سدیم هاي یون درغلظت زیاد

 اي پرده پتانسیل بودن ازمنفل بخشل شدن خنثل موجب سلول داخل به سدیم مثبت هاي یون از زیاد مقادر

 بستاري پس پتانسیل را این. است شده افزوده اي پرده پتانسیل به ولت میل+  12 مقدار درواقع.  شود مل

 است الزم بلكه .آید نمل بدست ی رتح ی  طیف از مقدارافزایش این كه داشت توجه یدبا.  گویند تحریكل

 مدمولل حركتل رونون ی  به پایانه ازچند ویاهمزمان رونون ازی  پیاپل شارژسریع دیس 12تا 22 حدود

 . گویند افزودگل را چرخه این.  شود نایل كننده تحری  دامنه این به تا برسد

 هنگامیكه. تحری  آستانه --- شود مل جدا رونون ازتنه كه آكسون آغازین كاردرقسمت هاي پتانسیل تولید

  درآن كه رسد مل اي نقطه به  شد زیاد كافل اندازه به مثبت درجهت بستاري پس تحریكل مقدارتوان

 شرو  تحریكل كاردركناربستارهاي توان نای حال نای با. كند بروزمل رونودرن( كار پتانسیل) كار توان

 این براي اصلل دلیل.  شود مل شرو  شود مل جدا ازتنه تنه كه آكسون ابتداي درقسمت بلكه شود نمل

 است مشكل كه است كمل سدیمل – دروازه  هاي نالكا داراي بطورنسبل رونون تنه كه آغازآنست نقطه

 پرده برعكس.  برانگیزاند را كاري توان سدیم هاي ازكانال تددادالزم تا بستاري پیش تحریكل توان براي

 ندبااتو مل وبنابراین  تنه اندازه به دارد اي دروازه سدیم هاي ازكانال برابرتراكم هفت آغازین قسمت

 نخستین قسمت در كار توان كه ري بستا پیش تحریكل توان. ایجادتوان کارکند تنه به نسبت بیشتر سهولت

 یا ولت میلل+ ( 22) یا+ ( 92) با این. است ولت میلل+(  22) و+ (62) بین انگیزد برملرا آكسون

 افتد مل راه آكسون درطول محیط بسوي شد كارشرو  توان هنگامیكه.  دارد م ایرت تنه براي بیشترالزم

 زیرا رسد نمل آنها همه به ولل كند مل سرایت هم ها دندریت به گاهل. گردد برمل تنه روي مدموال و

 هاي توان توانند نمل غالبا بنابراین و باشند مل اندكل سدیم هاي كانال داراي رونون تنه مانند آنها كه

 ولت میلل(  -25)  حدود رونون انگیزش آستانه براي مقدارالزم بنابراین.  نمایند ایجاد آنها درهمه كاري

 بیشترازمثبت ولت میلل 12 یدنل .است+ ( 12)  بستاري پس تحری  توان دهد مل نشان كه نیازاست

 . می باشد طبیدل( -15) ودربرابر
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 : رونلون لندگبازدار درخالل الكتریكل رویدادهاي

 بطور اي وقفه بستارهاي.   بستاري پس اي وقفه توان ---  بستاري پس برپرده اي وقفه اثربستارهاي 

 توان كه شد حسابپیش از این . سازند مل ساده كلررا هاي یون رگذو كنند بازملرا كلر هاي كانال عمده

 داخلل  استراحت توان به نسبت توان این.  باشد مل ولت میلل(  -72) دوددرح كلر یون براي  نرست

 ها یون كلراین هاي كانال بازشدن با بنابراین.  باشد ترمل منفل است ولت میلل(  -15) كه رونلون پرده

 با.  رساند مل(  -72) به و سازد ترمل منفل را پرده داخلل وتوان رفته داخل به ازخارج شارژمنفل با

 پرده داخلل توان هم واین شود مل جابجا رونوازن خارج به پتاسیم یون مقداري پتاسیم هاي كانال بازشدن

 افزایند مل را سلول داخل شدن یمنف درجه پتاسیم خروج وهم كلر ورود هم براین بنا.  كند ترمل منفل را

 بستاري پس توان را شدن منفل افزایش واین شده وقفه سبب ها رویداد این.  گویند شدن قطبل تشدید وآنرا

 . است ولت میلل(  -5) مقدارآن.  اند نامیده ( IPSP ) اي وقفه

 : بستاري پیش یاوقفه بازدارندگی

  شود مل گفته بستاري پس لندگبازدار كه ندهربازدا بستارهاي بازشدن علت به لندگبربازدار افزون 

همیشه  ازآنكه پیش افتد مل اتفاق بستاري پیش هاي درپایانه اغلب كه است لندگازبازداری دیگر گونه

 اتفاق طریق این به كه گویند بستاري پیش لندگبازدار را لندگازبازدار نو  این. بستاربرسد به یسیگنال

 فیبریل)  عصبل هاي رشتچه دراطراف بازدارنده ماده ی  آزادشدن با بستاري پیش لندگبازدار:  افتد مل

 دراغلب.  شود ختم بستاري پس رونودرن یشان انتهاها ازآنكه پیش گردد مل حاصل بستاري پیش( 

 كانال بازكردن روي خاص اثري ماده این. است آمینوبوتیری  - گاما اسید انتقالل  بازدارنده ماده موارد

 .كنند نفوذ پایانل هاي رشتچه داخل كلربه هاي ازیون زیادي تدداد دهد مل واجازه دارد آنیونل هاي

واز  كرده حذف را سدیم هاي یون مثبت بارهاي شدید اثرتحریكل دربستاربدلتها  یون این منفل بارهاي

 كاري توان ی  هنگامیكهدر شوند مل پایانل هاي واردرشتچهکه  همچنین میكند جلوگیري عبورشان

 واقع در. آید مل پدید  عصبل دستگاه در حسل هاي راه از دربرخل بستاري پیش لندگبازدار.  سربرسد

 پخش كه را فرعل هاي راه و كنند مل تضدیف همدیگررا دوطرفه مجاوراغلب حسل عصبل هاي رشته

 . كند مل كم كنند مل مخلوط را عالئم حسل هاي درراه و شوند مل

 : بستاري پس هاي توان عمر

 سدیم هاي یون به نسبت رونلون پردهزدانگی میبر را دیگري حركتل رونون تحریكل بستار زمانیكه

 به سدیم هاي ازیون مقداركافل بسیاركوتاه مدت دراین شود مل تراوا بشدت ثانیه صدم1 تا6 مدت براي

 بنابراین. بیافزاید ولتل میلل چند رونلون درون توان به تا كرده نفوذ بستاري پس حركتل رونون داخل

 شده كاسته توان ازاین ثانیه صدم 65 ظرف آهستگل به سپس.  شود مل ایجاد بستاري پس تحریكل توان

 توان تا  است شده تحری  رونون از خروج براي اضافل مثبت بارهاي براي الزم زمان این زیرا

 دهد مل رخ بستاري پس بازدارنده توان  ی  براي اثرمخالف بطوردقیق. گردد باز اي پرده استراحت

 ثانیه صدم دو بمدت دو هر یا و  پتاسیم یا كلر هاي یون براي را پرده  تراوایل لندگبازدار بستار یدنل.

 بازدارنده توان ایجاد براین  بنا. كند ترمل منفل طبیدل به نسبت را رونون درونل توان همین. افزاید مل
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 انتقال ازمواد دیگري هاي گونه. رود مل بین از ثانیه صدم65 از پس هم توان این. شود مل بستاري پس

 یا و ها ساعت یا و ثانل چند حتل ویا ثانیه صدم صد چند  بمدت درازتري مدت براي توانند مل دهنده

 موضو  این بویژه ها روپپتیدون درمورد.باشند ندهبرانگیزان یا و بازدارنده ساعت چند یا و دقیقه چند

 . است درست

 : تحری  آستانه --- ها رونودرن اي فاصله افزودگل

 مقدار زیرا.  كند نمل تحری  را رونون وقت هیا تقریبا رونون درسطح بستاري پیش پایانه تحری  بای 

 حدود ( EPSP) بستاري پس تحریكل توان موجب شود مل آزاد  تحری  ی  با كه اي دهنده انتقال ماده

 طبیدل بطور  ولت میلل 12 تا 62 به تحری  هرآستانه براي كه درصورتل شود مل ولت میلل 6تا5/2

 اگر حتل.  شوند مل تحری  زمان درهمان مدموال بستاري پیش هاي پایانه  برخل حال این با.  نیازاست

 آنها  یدنل.  گردند مل افزوده بازهم آنها كارسازي شوند  پخش هم رونون زیاد درسطوه ها پایانه این

 در درتوان ت ییري هر كه است این آن دلیل. آید پدید رونلون تحری  تا شده اضافه یگدیگر به دتوانن مل

 این.  دهد ت ییر یكسان بطور را تنه درون نقطه هر توان آن شد خواهد موجب تنه درون منفردي هرنقطه

 هر براي بنابراین.  است بسیارزیاد بزرگ هاي رونون تنه درون الكتریكل جریان چونكه است درست

 مل تر مثبت ولت میلل2/6 الل5/2 تا اي تنه درون كلل توان شود مل تخلیه همزمان كه بستارتحریكل

 و آمد خواهد بدست تحری  براي آستانه شد زیاد كافل اندازه به بستاري پس تحریكل توان هنگامیكه. شود

 بستاري پس  هاي توان زمان اثرهم این.  شد خواهد ایجاد آكسون آغازین درقسمت خود كاربخودي توان

 . گویند اي فاصله یا حجمل افزودگل را

 : بستاري پیش پایانه ی  پیاپل هاي تخلیه در زمانل افزودگل

 ی  حدود براي را اي پرده هاي كانال شده آزاد انتقالل ماده شد برانگیخته بستاري پیش اي پایانه هرگاه

 بستاري هاي كانال ازآنكه بدد ثانیه صدم 65 تا یافته ت ییر بستاري پس توان اما.  كند بازمل ثانیه صدم

 به را بستاري پس توان توانند مل ها كانال همان دوباره شدن باز بنابراین. ماند بازمل شدند بسته اي پرده

 تخلیه  براین بنا.  ترشود قوي بستاري پس توان اینكه تا تركند تند را تحری  بیافزایدومیزان مقداربیشتري

 مل یدنل .شوند افزوده دیگر هم به توانند مل باشند بقدركافل كه بستاري پیش پایانه ازی  پیاپل هاي

  . گویند زمانل را افزایندگل گونه این. نمایند ایجاد افزودگل توانند

 تمایل بستاري پس لندگبازدار توان اگر.  بستاري پس بازداري و تحریكل هاي توان همزمان افزودگل

 بخواهد زمان درهمان بستاري پس تحریكل توان و باشد داشته تر مقدارمنفل به اي پرده توان كاهش به

 توان با رونلون اگر براین بنا.  سازند مل خنثل را همدیگر جزئل ویا دواثركامل این بیافزاید را توان آن

 پس توان اغلب تواند مل دیگري منبع از بازدارنده سیگنال ی  باشد تحری  درحال بستاري پس تحریكل

 . كاهد مل را رونون فدالیت این صورت دراین و بكاهد اي كمترازمقدارآستانه به بستاري
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 : ها رونون سازي آسان

 آستانه به بقدركافل بستاري پس رونون توسط اما باشند مل تحریكل بستاري پس افزوده توان اغلب

 اي پرده توان  یدنل.  است كرده پیدا آمادگل رونون این داد روي پدیده این كه زمانل.  رسد نمل تحری 

 دیگري ازمنبع كه بددي تحریكل سیگنال درنتیجه.  نزدیكتراست طبیدل به نسبت تحری  آستانه به آن

 عصبل دردستگاه شده پخش هاي سیگنال . كند تحری  آسانل به را رونون تواند مل شود مل رونون وارد

 هایل سیگنال به وآسان تند توانند مل آنها  كه طوري كنند مل آماده را ها رونون بزرگ هاي گروه اغلب

 . بدهند واكنش رسند مل ازسایرمنابع كه

 : ها رونون برانگیزي براي ها دندریت ویژه كاركردهاي

 میكرون6222 الل522 اغلب قدامل حركتل هاي رونون هاي دندریت. ها دندریت تحری  بزرگ فضاي

 فضاي از را یل ها سیگنال توانند مل ها دندریت این. شوند مل گسترده رونلون تنه از جهات درتمام متر

 از ها سیگنال افزودگل براي خوبل فرصت دراینجا.  كنند دریافت حركتل رونون دراطراف بزرگل

 تمام% 35 تا 12 كه دارد اهمیت.  گردد مل فراهم جداگانه بستاري پیش عصبل هاي ازرشته شماري

 رونون تنه به اآنه% 62 تا5 فقط و ختم ها دندریت به قدامل حركتل هاي رونون بستاري پیش هاي پایانه

 فراهم اند شده منتقل دندریت از كه هایل سیگنال توسط ازبرانگیزي بزرگل سهم بنابراین. شوند مل ختم

 . شود مل

 با رونون همان درون هارا سیگنال توانند مل اما.  دهند كارراانتقال توان تواننند نمل ها دندریت اغلب

 وآستانه دارند ولتاژي - دروازه سدیمل هاي كانال اندكل آنها هاي پردهزیرا .كنند منتقل الكتریكل جریان

 است مدنل بدین الكتریكل جریان انتقال. یابند نمل وقو  كه ست باال كاربقدري توان براي شان برانگیزي

 ویا زشیگان.  كار توان ایجاد بدون ولل هاست دندریت درمایع ها یون توسط الكتریكل انتشارجریان كه

 : شوند مل آورده كه است اي ویژه مشخصات داراي جریان این توسط رونون لندگبازدار

 نزدی  كه بستارهایل بیشتر لندگبازدار ویا دراثرتحری  ها دندریت در كاهش روبه  الكتروتونیكل جریان

 تنه همانند برانگیزي ویا لندگدربازدار توانندافزودگل مل ها دندریت. دهد مل روي اند جاگرفته تنه

  . باشند داشتهرا  رونون

 : برانگیزي حالت(.  فایرین ) برگشودن میزان به رونون و برانگیزي حالت بستگل

 اگر. شود مل تدریف رونون آن به تحریكل حركت ي افزوده درجه بدنوان رونون ی  برانگیزي حالت

 مل گفته آنگاه باشد داشته وجود زمانل درهرثابت رونون آن لندگدربرابربازدار ازتحری  بیشتري درجه

 حالت شود مل گفته باشد بیشترازبرانگیزي لندگاگربازدار برعكس.  است موجود برانگیزي حالت شود

 رونون آن قرارگیرد تحری  باالترازآستانه رونلون برانگیزي حالت هنگامیكه.  است موجود لندگبازدار
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 ها رونون برخل. می ماند( فایرین ) برگشوده باشد باقل سطح درآن برانگیزي حالت كه تازمانل پیاپل

  . قراردارند برانگیزي درحالت درم زبطورپیوسته

 ( : سیناپسل)بستاری  انتقال ویژه مشخصات برخل

 تدداد شوند برانگیخته زیاد سرعت با و پیاپل تحریكات بستارهابا هنگامیكه. دربستارها انتقال كاهندگل

 و ها ثانیه درصدم بطورفزاینده برگشودگل این اما .است زیاد درابتدا بستاري پس رونون توسط ها تخلیه

 كه است زمانل آن اهمیت. گویند بستار انتقال خستگل یا كاهندگل را پدیده این.  شود مل كمتر ها ثانیه یا

 كه صر  در نمونه براي.  كند مل مهار را آن كاهندگل پدیده صورت دراین.  شود تحری  زیاده رونون

 پیش هاي درپایانه دهنده انتقال ماده منابع جزیل یا كلل یافتن پایان سازوكارآن.  دارد حفاظتل حالت

 حدود فقط براي كافل اندازه به تواند مل ها رونوازن دربسیاري برانگیزي هاي پایانه. است بستاري

 خستگل دچار سریع  تحری  با دقیقه چند تا ثانیه چنددر فقط تواند مل وانتقال انباركند كاري توان62222

 برخل پیشرونده شدن غیرفدال.  دارد دیگربستگل دوعامل به باحتمال  كاهندگل فرآیند ازاین بخشل. شود

  درون هاي یون غیرطبیدل هاي غلظلت آهسته توسده ودیگري بستاري پس اي پرده هاي ازگیرنده

  . بستاري پس رونون

 : بستاري وآلكالوزبرانتقال اسیدوز اثر

.  دهند مل نشان واكنش بشدت خویش پیرامون بینابینل درمایع  ( PH )  ت ییرات به ها رونون اغلب 

 سرخرگل خون ( PH )  افزایش نمونه براي.  افزاید مل بشدت را رونلون آلكالوزبرانگیزي بطورطبیدل

 تمام یا برخل زیاد دراثرتحری  م زي صرعل هاي حركت موجب اغلب 2/1 – 1/7 به مددل 2/7 از

 برعكس.  كرد مشاهده است راممكن پدیده این زیاد وتهویه تند درتنفس.  شود مل م زي هاي رونون

 حالت موجب مدموال 2/7 زیر به 2/7 از ( PH )  كاهش.  كاهد مل را ها رونون فدالیت بشدت اسیدوز

 . گردد مل اغما موجب هیشهم درنهایت  اورمل و دیابتل دراسیدوز.  شود مل اغما

 : بستاري برانتقال اثرهیپوكسل

 ثانیه چند براي اكسیژن توقف.  دارد بستگل كافل رسانل اكسیژن به بشدت همچنین رونلون برانگیزي

- 9 بمت م زي خون جریان ناگهانل قطعدر.  شود ها رونون برخل كامل تحری  عدم  موجب تواند مل

  . دور مل اغما به شخص  ثانیه 7

 : بستاري برانتقال داروها اثر

 كه تئوبرومین و تئوفیلین و كافئین نمونه براي.  افزایند مل را ها رونون برانگیزي كه هستند داروهایل

 افزایش باعث ها رونون پذیري تحری  آستانه كاهش با شود مل دیده  وكاكائوجداگانه وچاي درقهوه

.  كند مل متوقف را  طبیدل  بازدارنده ازموادانتقالل كاربرخل استریكنین اما.  شود مل ها آن تحری 

 نخاعی طناب در گلیسین  اثربازدارندگل بویژه
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 : بستاري تاخیر 

 ماده تخلیه تا شود مل صرف زمانل بستاري پس به پیش رونون از رونلون سیگنال ی  انتقال درخالل 

 براي واثرگیرنده اي پرده برگیرنده واثرگذاري بستاري پس پایانه به ورسیدن بستاري ازپیش دهنده انتقال

 كه سطحل به بستاري پس تحریكل توان افزایش براي داخل به سدیم وانتشار اي پرده تراوایل افزایش

 . گویند بستاري تاخیر را زمان این. است ثانیه صدم 2/5 حدود زمان این حداقل. انگیزد بر را كار توان

 وهورمنل خودكار عصبل هاي برراه شامل  هدف هاي بافت به راهبري ازمراكز فرامین انتقال هاي راه

 انتقال بنابراین .افزاید مل را رونون برانگیزي اي پرده هوشبرآستانه داروهاي اغلب. می باشند نخاعل

 هستند چربل در محلول هوشبر هاي دارو برخل.كاهد ملرا  عصبل دردستگاه اي درهرنقطه بستاري

 تحریكل عوامل به را آنها و دهد ت ییر  رونون اي پرده یزیكلف مشخصاتداروها این كه است نطقلمو

  . كنند تبدیلپذیر واكنش كمتر

 وجودي حكمت و ماهیت باره در است مناسب بپردازیم بیهوشل محتواي روشمند تشریح به زآنكه ا پیش 

 كه است پزشكل ازعلوم اي شاخه بیهوشل آیا كه است این پرسش درآغاز.  كنیم گو و گفت بیهوشل علم

 و دالیل   كرد اثبات آنرا است ممكن چگونه باشد مثبت  آن پاسخ  اگر باشد مل نیز مستقلل هویت داراي

 مستقلل هویت داراي بیهوشل اگر   كدامند شواهد و دالیل این آوري جمع هاي روش   كدامند آن شواهد

 هویت تا است كرده ایجاب ضرورتل چه پزشكل درعلوم   خیزد برمل كجا از استقالل این جایگاه است

 بقدركفایت تواند مل محكم هاي پاسخ كردن روشن   منظورشود بیهوشل پزشكل رشته براي مستقلل

 ممكن بخش ازاین پوشل چشم.  دكن متدادل خصوص دراین را جاري ورفتارهاي ها وبینش ها نگرش

 حاضردرمنابع حال در. گردد میدانل درخدمات ها وفدالیت دركاركردها ومناقشه رفتاري كج سبب است

 محتواي از آن تبع به و وساختار هدف از مشخصل و روشن تدریف رشته این درقلمرو مدتبر نوشتاري

 دسترس در كننده قانع هاي بحث رشته دراین كافل و الزم هاي ومهارت ها ازروش و بیهوشل آموزشل

 نمل مستقلل و واحد نگرش  خواننده به كه است آمده اشاراتل واجمال بطورپراكنده حال بااین.  نیست

 دانش وظایف و تكالیف  نتوانیم بطورواضح تا است شده موجب واساسل كلل قاعده كمبود همین. دهند

 یاد براي.  قراردهیم واقدل حمایت مورد را بیماران حقوقل وازلحاظ كرده احصان را رشته این آموخته

 ازنظركالبد اختصاصل دستگاه ویا عضو پزشكل هاي رشته درهمه كه گفت توان مل اي نمونه آوري

 و قلبل هاي دربیماري و چشم كره كالبد كه پزشكل چشم مانند.  است ومشخص شده تدریف شناسل

 ودر  پوست هاي ودربیماري ها ریه  آن هاي جراحل و ریه هاي بیماريرود قلب  مربوطه هاي جراحل

 و درنگرش بازنگري رسد مل بنظر دلیل همین به. وغیره ها استخوان واورتوپدي گلو-گوش هاي بیماري

 مفاهیم این. شود بیهوشل ازعلم واقدل و درست مفاهیم دریافت سبب تواند مل ورفتارمان بینش آن درپل

. گیرد دربر را ومرتبط واقدل مصادیق وهمه بپوشاند بخوبل را ازپزشكل رشته این پهنه همه بایست مل

 چگونگل. پرهیزشود امروزي رایج هاي ازهمپوشانل داشته تكمیلل نقش بیماران درمانل درروند همچنین
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 دیگران و داده انجام بیهوشل متخصیص عموم كه است ومحوري عملل اقدامات وارسل مفاهیم این به نیل

 سازي آماده از بدد بیهوشل متخصص حاضر حال در. است مستقل ها رشته سایر قلمرو واز انتظارداشته

 ب درد كاهش – الف.  ددهد مل انجام او براي را اساسل اقدام سه بیهوشل خدمات دریافت براي بیماران

 كه مدنل بدین.  دارند وتكمیلل یتل حما جنبه اقدامات سایر.  اي ماهیچه شلل – ج خواب و بخشل آرام –

 برخل اي ماهیچه شلل و هوشبري و زدایل درد نظرازاقدامات مورد اصلل ازخواص كناراستفاده در

 و راهبري اثرات این دارد ضرورت بیماران از حفاظت براي كه آیند پدید هم ناخواسته و جانبل اثرات

 ی  فقط جانبه همه هاي بررسل چیست با اقدامات این كارآیل كه است این اصلل پرسش. شوند مدیریت

 در بیماران شود مل كوشش  بیهوشل درعلم كه این آن و است نمایان ما روبروي مانع و جامع پاسخ

 انسانل هر كلل بطور. شوند  محافظت پزشكل اقدامات از آورناشل مرگ و زا آسیب هاي برابراسترس

 استرسل مثلث این. گردد مل درد و اضطراب و ترس دچار اقل حد كند پیدا پزشكل اقدامات به نیاز كه

 آسیب باعث ندتوان مل شود مل حاصل فردي هر در آنها تركیب از كه تناسبل دارند كه شدتل وبیش باكم

 هاي نشان هرفرد شخصیتل ساختار به بسته.   شوند ها ودستگاه ها وبافت ها دریاخته متفاوتل درجات با

 گردد نمایان است دراوممكن هم شناختل روان دیگر
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  نهم فصل                                                  

  : آن هاي ویژگل و استرس

.  است رفته بكار فیزی  درعلم  نخست كه تدریجل یا اي ضربه فشار بمدنل است التینل اي واژه استرس

 ورواج مطره خاص موضو  بدنوان روانپزشكل و روانشناسل حوزه در ابتدا درقلمروپزشكل كاربردآن

.  گرفت قرار بررسل مورد تنل - روان هاي بیماري هویت با پزشكل و روانپزشكل در سپس.  یافت

 زمینه از یكل.  باشد توجه مورد جانبه وهمه تر گسترده درابداد استرس مطالده رسد مل بنظر امروزه

 ی . است بیهوشل رشته در كند مل طلب را استرس موضو  بررسل ضرورت كه پذیري نا اجتناب هاي

 آن اهداف ي راستا در كردي كار داراي كه شده تشكیل متناسب محتوایل و مدین ازساختاري زنده سامانه

 و آنها دو هر یا و بیرونل یا و درونل درمحیط ازت ییر ناشل فشار ایجاد بمدنل استرس.  است سامانه

 مل حیاتل سامانه آن اجزاي جابجایل و  تنش و نوسان باعث خود كه باشد مل  زنده سامانه به آن  القان

 شد با زنده موجود درون از است ممكن ها تحری  این. گوییم تحری  را آن والقان محر  فشاررا گردداین

 یا و سامانه هر درون هاي دهنده ت ییر به توان مل هارا استرس لذا.  ت ییرگردد موجب آن ازبیرون ویا

 تشكیل اجزاي با خود تناسب به بسته است ممكن ت ییردهنده پس. كرد تقسیم آن بیرون هاي ت ییردهنده

  التینل نامه واژه فرهن  در استرس حقیقل مدنل چه اگر. باشد بیرونل یا و درونل اي هرسامانه دهنده

 واژه فرهن  در اما .رود مل بكار دادن فشار مدنل به فیزی  علم نامه واژه ودر است شدن واقع درتنگنا

.  است شده بكارگرفته تري گسترده دامنه ودر شده دورتر نخستین شده اعتبار حقیقل ازمدنل پزشكل هاي

 كه آید مل پدید شرایطل در استرس اول مفهوم.  گیرد مل شكل گوناگونل شرایط ازتركیب استرس مفهوم

 این. شوند تحر  سپس و ت ییر اردچ فدالیت یا و مقدار لحاظ از زنده سامانه درونل یا و  بیرونل عوامل

 مبدان كه شوند مل نوسان باعث ها تحر  این.  است الزامل موجود بقاي وبراي بوده ذاتل ها تحر 

 وانرژي مواد مصرف دراثر زنده سامانه كه است شرایطل در دوم  مفهوم.  هستند طبیدل هاي استرس

 اختالف از ناشل كه فشار این.  دهد مل قرار فشار زیر را سامانه نیاز واین شود مل نیازمند خود موجود

 را هومستاز و دهد كاهش را اختالف سطح تا كند مل وادار را سامانه  شده پیدا وانرژي مواد سطح

 با  زنده سامانه  شدن مواجهه دیگراسترس مفهوم.  هستند فیزیولوژی  ها فدالیت نو  این. برقراركند

 با خود موظف فرآیندهاي دراجراي را سامانه كه ست آنها دوي هر ویا ها كرد كار ویا درساختار اختالل

  زنده سامانه  سازنده دودراجزاي هر یا و عیب یا و نقص وجود دراینجا.  سازد مل روبرو  زحمت

 زندگل براي پایداري داراي حیاتل سامانه هر. كند مل واكنش به وادار را سامانه و شده  آن آزار  موجب

 سامانه بدنوان سامانه ی  اجزاي از ی  هر همچنین. شود مل گفته هومستاز التینل اصطاله در كه است

 سازنده خودكاراجزاي نگهداشتن متدادل از  عبارت هومستاز یا پایداري.  باشد مل  پایداري داراي  اي

 و شده سامانه آن سازمانل اجزاي ریختگل بهم و تنش و نوسان موجب ها استرساست . سامانه آن توسط

. باشند مل لوژی وپاتوفیزی وعیب ازنقص برخاسته هاي فدالیت. رابرانگیزانند هایل واكنش توانند مل

 واكنش مرحله درهر و كنند مل طل را مراحلل هستند استرس خودشان كه حال درعین آسیبل فرآیندهاي

 پزشكل اقدامات از كه گیرد مل شكل شرایطل در استرس از دیگري  مفهوم.  انگیزانند مل بر را هایل

 كاهش و درمان و تشخیص و آزمایش  براي كه پزشكل اقدامات كه مدنل بدین.  باشد گرفته چشمه سر
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 ها زا استرس.  دارند زایل استرس آثار و هستند ها استرس زمره در خودشان روند مل بكار ها استرس

 افتاده اتفاق كه تدادلل عدم ایجاد به بسته. باشند داشته را هردو یا و عینل یا و ذهنل ماهیت است ممكن

 دو به ها واكنش این ابتدا. كرد بندي درجه و بندي سطح و بندي دسته توان مل را ها واكنش این  است

 منفل خورد باز موجب و كنند مل بروز نوسانل حالت به كه طبیدل هاي واكنش:  شوند مل تقسیم دسته

 خارج و همآهن  نا حالت به كه طبیدل غیر هاي واكنش.  آورند پایداردرمل وضدیت به را وسامانه شده

 اختاللل شرایط با مقابله راستاي در منفل خورد باز موجب ابتدا. كنند بروزمل طبیدل نوسان ازمیدان

 همآهنگل نا تشدید موجب آزردگل فرآیند بهمراه مثبت بازخورد مدیوب ویا ناقص فرآیند ادامه با ولل شده

 طبیدل غیر هاي واكنش.  آید مل پدید  زنده سامانه كاركرد در اختالل ها واكنش دراثراین .گردد مل ها

 اختالالت ویاشدت تجمیع و زمانل ترتیب براساس اختالالت این. نامید توان مل هم كاركردي رااختالالت

 در اختالف دراثربروز یدنل. است هشداري اول پلكان.  كنند بروز است ممكن پلكانل سطح درسه اقل حد

 سامانه به عالئم این.  سازد مل ظاهر را عالئمل خود بنوبه كه كرده فشردگل یا و كشش ایجاد پارامترها

 در. شود انجام موجود خطرازجانب رفع جهت در اقداماتل لزوم صورت در تا. دهد مل خطر اعالن زنده

 فرسودگل و خستگل سوم درپلكان.  كند مل مبارزه آن با یا و ایستادگل دربرابراختالل سامانه دوم پلكان

 با حیاتل سامانه كه زمانل نخست درپلكان.رسد فرامل سامانه یامرگ شكستگل ودرپایان نارسایل و

 ویا محل در عصبل مراكز به درونل یا و بیرونل حسل هاي ت ییرازراه عالئم شود مل مواجه محركل

 از یكل در ت ییر وفراگیري ماهیت به بسته.  رود مل قشرم ز ویا م ز قشر زیر یا م ز ساقه یا و نخا 

 عالئم آمده پیش شرایط به بسته.  گردد مل صادر مناسب وفرمان شده پردازش شده وارد مراكزعالئم این

 هر.  وآمدهستند دررفت سایرمراكز به طرفه چند ویا دوطرفه بطور پردازش ویا ازتحری  حاصل

 دستكاري را شده پرداخت یا و خام عالئم است شده تدریف برایش كه وكارآمدي ساختار به بسته مركزي

 از یكل توسط بیرونل چه و درونل چه تحریكل كه زمانل كلل درجارچوبه .كند مل جدید پردازش و

 انتقال ازمراكزعصبل یكل به سوماتی  خودكارویا عصبل هاي رشته ازطریق شود مل دریافت ها گیرنده

 سرعت.  رساند مل مقصد به را شده صادر فرمان مسیر وازسه شده مركزپردازش درآن سپس.  یابد مل

-9 هورمنل-مسیرعصبل-1 مسیرعصبل -6. است مسیر سه استقراراین دلیلبه اثر وماندگاري شدت و

 راه درمسیر ولل.باشند مشتر  است ممكن مقصد هاي ودربافت مسیردرمراكز سه این.  مسیرهورمنل

 .هستند جدا ازهمدیگر برگشت و رفت

.  هستند فیزیكل یا عینل آنها محر  كه هایل استرس.  كرد تقسیم دسته دو به است ممكن را ها استرس

 موجود هاي آوري فن است ممكن.  باشند مل گیري اندازه وقابل شدنل مشاهده ها محر  گونه این یدنل

 گرسنگل احساس نمونه براي.  دارد عینیت آنها ماهیت اما.آیند بر آنها وكیفل كمل نمایش ازعهده نتوانند

 دیگر برخل افزایش یا و مواد برخل ازكمبود ناشل دهد مل دست انسان به كه خستگل و تشنگل یا و

 مراكز خود بنوبه كه شود مل باعث را مواد ازاختالف حاصل محركل ایجاد درمواد ت ییر این.  است

 و خستگل یا و گرسنگل یا و تشنگل حس ایجاد عصبل مراكز تحری  این. كنند مل تحری  را مربوطه

 آیند مل پدید ذهن فدالیت از ناشل هایل ازمحر  تصوري یا ذهنل یا هیجانل هاي استرس. كنند مل غیره

 قابل  هیجانل هاي استرس. هستند هیجانل هاي ازاسترس ناشل وغیره ودلواپسل نگرانل و ودلهره ترس

 . شوند مل توصیف وآثارآنها نیستند شدنل مشاهده و گیري اندازه
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 : برشمرد می توان را زیر موارد ها استرس انوا  توصیف در

 مانند.  ندده مل رخ زنده واحد پیرامون درمحیط كه  است ت ییراتل همه شامل – بیرونل هاي استرس

 الكترومگنتی  و الكتریسیته و مایدات و هوا جریان مقدار و رطوبت ودرصد فشار ومیزان حرارت درجه

 ممكن ت ییرات این.  اند فراگرفته را زنده موجود پیرامون كه موادي درتركیبات وت یییر مختلف امواج و

 یا و دستگاه ویا عضو یا و بافت یا و یاخته واحد در  زنده موجود اینكه به بسته. باشند تند یا و كند است

 .كرد تدریف باید ی  ازهر بیرون را فوق هاي استرس شود نظرگرفته در انسانبدن 

 ت ییر مانند.  دهد مل رخ زنده واحد درون در كه شود مل ت ییراتل همه شامل – درونل هاي استرس

 از حاصل ومواد وآنزیمل چربل و پروتئینل و قندي ومواد ها والكترولیت درآب ت ییر و انرژي درتولید

 یا و درساختاركلل ت ییر.  شوند مل وارد زنده واحد درونل محیط به كه دیگري مواد یا و ساز و سوخت

 . شوند مل استرس موجب خود نوبه به هم اجزایل درساختارهاي

 راه ازاین و شده درونل هاي استرس موجب شوند مل تحمیل زنده واحد به كه بیرونل هاي هاي استرس

  .گردد مل آن هاي پیآمد موجب

 ها سامانه سایر ت ییرات به واكنش در فونكسیونل هاي استرس. هستند تدادلل فیزیولوژی  هاي استرس

 وسپس هشداري درابتدا و شده وارد آسیب سامانه همان پاتوفیزولوژی  هاي استرس و شوند مل دیده

 هشتگانه ازچرخه ها استرس همه وبرگشت مسیررفت. شوند مل فرسایشل ودرنهایت ومقاومتل اصالحل

 یا و باشد فیزیولوژی  حد از خارج  استرس میزان كه درصورتل.  گذرد مل ایم آورده درباال كه اي

 استرس. كرد بروزخواهند دهنده وآزار گوار نا هاي پیآمد آنگاه باشند یامدیوب و ناقص كننده تددیل چرخه

 .باشند مل اختصاصل ویا عمومل كنترولل هاي چرخهدارند. قرار كنترولل درچرخه فیزیولوژی  هاي

 . دهند مل راه ادامه مثبت یا و منفل هاي بازخورد توسط پاتوفیزیولوژی  هاي استرس

 مل تشنگل حس سبب كه گردد مل ایجاد بدن آب كاهش درپل  فیزیولوژی  عمومل هاي ازاسترس یكل

 این.  یابد مل افزایش بدن آب درحجم ها الكترولیت نسبت و شده كم بدن ازآب مقداري حالت دراین. شود

 مقداري سپس.  شود مل پالسما اسموالریتل افزایش منجربه ها الكترولیت نسبت افزایش درجهت ت ییرات

  آبل اركمدچ ها یاخته و خارج(  تشنگل مركز) عصبل هاي رونون ازجمله ها یاخته ازداخل بآ

 لترال درناحیه تشنگل مركز تحری  سبب ها الكترولیت درغلظت ت ییرات این. شوند مل(  دهیدریشن)

 اي ویژه عصبل هاي سلول تحری  و تشنگل احساس ایجاد براي عالئمل خود بنوبه و شده هیپوتاالموس

 اپتی  تراكت درباالي اوپتی  سوپرا هسته نزدی  قدامل درهیپوتاالموس اسمورسپتورواقع هاي سلول بنام

 هورمون و فرستد مل خلفل پیتوئیتري غده به نفوندیبولومای راه از عالئمل كه كرده ایجاد درهیپوتاالموس

 ها نفرون كننده جمع هاي لوله به خون راه از هورمون این.  كند مل ترشح(  وازوپرسین)  دیورتی  آنتل

 یون)  ها الكترولیت ترشح شرایط دراین.  گردد مل خون گردش بسوي بیشترآب جذب وباعث رسیده

 واز هیپوكسل و وتهو  خون فشار و حجم وكاهش اسموالریتل افزایش. دارد ادامه ها لوله بسوي( سدیم

 حجم  وافزایش اسموالریتل كاهش و وازوپرسین افزایش باعث وسیكلوفسفامید نیكوتین و مورفین داروها

 مل وازوپرسین كاهش باعث(  دوپامین بلوكر)  وهالوپیریدول  الكلوكلونیدین ازداروها و فشارخون و
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 هرعلت به خون فشار كاهش یا و ( خونریزي و مایدات دادن ازدست) عروقل داخل حجم كاهش . شوند

 بارورسپتورهاي و ریوي-قلبل تحری  موجب اسموالریتل ازتحری  مستقل راهل از خودشان بنوبه هم

 محر  دیگراز یكل.  دهد مل دست انسان به تشنگل واحساس شده عمومل خون گردش درعروق موجود

 تی ه وازكوالزوم اورگانوم و اورگان فورنیكال ساب روي براثر با دو تانسین آنژیو افزایش تشنگل هاي

 درنظر یابد مل انتشار بافتها دراین دو آنژیوتانسین و دارند قرار م زي-خونل سد از خارج كه انتهایل

 تشنگل حس درتشدید طریق  ازاین شده ترشح خون فشار ویا حجم دراثركاهش دو آنژیوتانسین.  است

 هم مري و دهان خشكل. اند محفوظ اسموالریتل بازگشت درفرآیند دو سایرآثارآنژیوتانسین.  كند مل كم 

 ها روده و مدده اتسا .  اثردارند برتشنگل حلق و گوارش راه تحری .  شوند مل تشنگل حس باعث

 غذایل مواد كاهش درپل فیزیولوژی  عمومل هاي دیگرازاسترس یكل .شود مل تشنگل حس كاهش سبب

 فرآیند و شده آن كاهش موجب دارباشد اگرادامه كه نیرواست تولید براي الزم درمواد ت ییر آن دنباله وبه

 شرایط به نیاز ساز و سوخت راهبري و تنظیم دلیل بدین.  كند مل  مواجه اختالل با را خواه نیرو هاي

 ت ذیه كنترول موضو  اهمیت لحاظ به.  كند فراهم را پایداري و یكنواخت وضدیت بتواند تا دارد ایمن

 نواخت وی  پایدار شرایط  درصورتل. پذیرد مل صورت مدت بلند و مدت كوتاه جداگانه راه ازچندین

 كه است حالت دراین.  باشد درتدادل نیرو مصرف با اي ت ذیه مواد كه یابد مل تحقق نیرو تولید

 از و متناسب باید هم غذایل مواد تركیب حال این با.  گردد مل گیري جلو مفرط چاقل یا و ازالغري

 بدن مختلف هاي فدالیت براي شده ایجاد نیروي.  گردد استفاده غذایل دررژیم بقدركفایت ها ریزم زي

 آنزیم وكم  واكسیژن گلوكز سوخت با ها میتوكندري محل در و ها یاخته درداخل نیرو.  است حیاتل

 دیگرازاسترس یكل . گردد مل انجام ها درمیتوكندریون چرخه این.  گردد مل وسازتولید سوخت هاي

 تولید براي كه است ازعناصرحیاتل یكل اكسیژن.  است بدن اكسیژن ازكاهش فیزیولوژی  عمومل هاي

 كره جو آن طبیدل و اصلل منبع.  آید مل بدست اصلل غذایل مواد با واكنش با كه باشد مل الزم نیرو

 دهان راه از گاهل و بینل راه از را اكسیژن خویش تنفس دستگاه راه ار انسان طبیدل بطور.  است زمین

 به هوایل هاي ه را هوااز.  كشد مل ها ریه داخل به درهوا موجود سایرگازهاي و نیتروژن بهمراه

 احاطه را ها حبابچه كه خونل عروق بداخل اكسیژن آن فشاردرونل ودراثرافزایش شده وارد ها حبابچه

 گویچه هموگلوبین به ازآن توجهل ومقدارقابل شده حل خون درداخل كسیژن ا. شود مل رانده اند كرده

 خود سیژناک ها دركناربافت هموگلوبین اكسل. سازد مل هموگلوبین واكسل گردد مل قرمزمتصل هاي

 درداخل گلوكزموجود با شده وارد سیژناک.  نماید مل نفوذ ها یاخته داخل به سیژناک این كه كرده رها را

 نیازدارند ها یاخته.  شود مل تولید كربنی  گاز و وآب نیرو و سوخته سلفتن هاي آنزیم كم  وبا ها یاخته

 بودن رس دردست به ها یاخته حیات ادامه زیرا باشد داشته ادامه وقفه بدون و هماره شده تولید نیروي تا

 . شد با ممكن دامنه اقل درحد باید نیرو درتولید نوسان دیگر بدبارت.دارد بستگل نیرو پیوسته

 

  دهم فصل                                               

  م زي راهبري مراكز 
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 : لیمبی  سامانه - 6

 قرار بسیاركوچ  هیپوتاالموس ها آن درمیان كه است م زي ي قاعده ازعناصر تودرتویل مجموعه 

 هیپوتاالموس. باشد مل لیمبی  سامانه ازعناصرمركزي  فیزیولوژی  جنبه از كوچ  قسمت این داردولل

 و بویائل كناره ناحیه و دیواره ناحیه و تاالموس قدامل هاي وهسته اي قاعده هاي گره هاي قسمت درمیان

 كنار خوردگل وچین درباال كمربندي خوردگل چین تر بیرونل درالیه.  قراردارد وهیپوكامپ آمیگداال

 راست و پایین در فرونتال قشراوربیتو و راست و درباال زیركالوزي خوردگل وچین درپایین هیپوكامپل

 بر میان راه. باشد مل میانل فوربرین  م زدسته ساقه و لیمبی  سامانه بین ارتباطل مهم راه.  قراردارند

 قاعده مجاورم ز نواحل واغلب وهیپوتاالموس وتاالموس م ز ساقه مشب  سازه بین  ارتباط براي دیگري

  (شود مراجده  فیزیولوژي و آناتوملمنابع  به تصاویر مشاهده و بیشتر اطالعات براي.)  است اي

 .است مرتبط  لیمبی  سامانه  سطوه همه به دوراه با اش چندسانتیمترمكدبل  اندازه وجود با هیپوتاالموس

 . فرستد مل مجاور هاي سازه به جهت سه از را خود عالئم هیپوتاالموس ولل

  به نواحل وازاین پیازم زي و پل و مزانسفالون مشب  نواحل به م زبطورعمده ساقه به وعقب پایین-6

 . خودكار عصبل ودستگاه محیطل اعصاب

 لیمبی  هاي قسمت و قدامل تاالموس بخصوص سربروم و دیانسفالون  باالتر نواحل بسوي و باال به -1

  م ز قشر

 قدامل و خلفل غدد ترشحل هاي كاركرد اغلب جزیل ویا كامل راهبري برای تاالموس تنگه به -9

 هاي راه مهمترین از یكل  دارد را م ز وزن از صد در ازی  كمتر كه هیپوتاالموس بنابراین.  پیتوییتري

 هاي جنبه برخل و وترشحل غیرارادي هاي كاركرد مركز این.  باشد مل لیمبی  سامانه راهبري

 . كند مل راهبري را هیجانل رفتارهاي

 : غیرارادي هاي كاركرد

 دستگاه روي عصبل اثرات بروز  موجب هیپوتاالموس مختلف نواحل تحری .  عروقل – قلبل تنظیم-6 

 یا و افزایش را قلب ضربان تدداد همچنین.  شود مل خون فشار كاهش و افزایش جمله از عروق و قلب

 ضربان تدداد و شریانل فشار افزایش موجب هیپوتاالموس لترال و فخل تحری  عموما.  دهد مل كاهش

 مل  ضربان تدداد و فشار كاهش باعث اغلب  اپتی  پره ناحیه تحری  كه صورتل در.  شود مل قلب

 پیاز و پل مشب  درمناطق  عروق و قلب راهبري خاص مراكز راه از بطورعمده اثرات این.  گردد

 . كنند مل عبور  م زي

 :بدن ي دما تنظیم-1

 .  افتد بكارمل دما تنظیم سازوكار  اپتی  پره قسمت به شده وارد خون دماي میزان كاهش و افزایش 

 :بدن آب تنظیم-9
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 بداخل آب ترشح مدیریت با و تشنگل حس ایجاد با.  كند مل  تنظیم را بدن آب هیپوتاالموس راه دو از  

 بدن آب هنگامیكه.  است شده واگذار اپتی  باالي هاي هسته  به ادرار ترشح مدیریت عمده بطور.  ادرار

 مل تحری  ها هسته این هاي نورون و گردد مل ن بد مایدات شدن غلیظ موجب شود كاسته بقدركافل

  . گردند

 :پستان از شیر ریختن بیرون و رحم ض انقبا تنظیم-2

 افزایش سبب خود نوبه به و شده اكسیتوسین هورمن ترشح موجب پاراونتریكوالر هاي هسته تحری  

 . گردد شیرمل ریختن بیرون و پستان هاي حبابچه درون پوششل هاي وماهیچه رحم انقباض

 :گوارش دستگاه و خوردن تنظیم-5

 ازاین یكل.  شود مل غذا وجوي جست و گرسنگل احساس باعث مركزازهیپوتاالموس چندین تحری  

 پستانل اجسام.  قراردارد ونترومدیال هاي درهسته سیري مركز.  است جانبل هیپوتاالموسل ناحیه نواحل

 . باشد مل  بلدیدن و ها لب لیسیدن جمله از.  دارد را گوارش هاي فدالت از بخشل  مدیریت

 است. قدامل پیتوییتري غده واسطه  با ها هورمن ترشح تنظیم-1

 : گردد مل زیر اثرات موجب باال در شده گفته آثار بر عالوه هیپوتاالموس یاتضدیف و تحری -7

.  شود مل زنده موجود عمومل هاي فدالیت سطح افزایش موجب جانبل هیپوتاالموس تحری  – الف 

 تا خوردن و نوشیدن رفتن بین از  موجب آن  تخریب یا و تضدیف. حمله و مبارزه یا و مفرط خشم مانند

  . است آن آمد پل هم ها فدالیت در  تحركات همه دادن وازدست  ارادگل بل.  شود مل حدمرگ سر

 جانبل هیپوتاالموس ازتحری  ناشل عكس اثرات پیرامونل نواحل و میانل بطنل هسته تحری  – ب  

 وبیش خوري پر موجب میانل بطنل نواحل تخریب.  وآرامش خوردن كاهش و سیري احساس مانند.دارد

  . است تحری  كوچكترین با شدن خشمنا  و دائمل رحمل بل با همراه واغلب فدالل

 و است شده متصل سوم بطن به بالفاصله كه  بطنل پیرامون هاي هسته باری  منطقه تحری – پ  

 و است ازهیپوتاالموس قسمت این درامتداد كه مزانسفالون مركزي خاكستري ناحیه تحری  همچنین

 . شود مل هتنب و ترس  هاي واكنش منجربه مدموال

 تحری  باعث آن قدام و خلف از اي عمده هاي قسمت بویژه ازهیپوتاالموس ناحیه چندین تحری  – ت

 . شود مل جنسل

 در ونواحیل اي دیواره وناحیه آمیگدال بویژه لیمبی  سامانه سایرنواحل تخریب ویا تحری  – ث

 . كند مل ایجاد هیپوتاالموس با مشابه آثاري  مزانسفالون
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 مدموال پرومازین كلر مانند  روانکاه تجویز – تنبیه و تشویق برمراكز(  لیزر ترانكل) ها روانکاه اثر

 مل تضدیف عاطفل هاي واكنش صورت این در.  شود مل دو هر تنبیه و تشویق مراكز تضدیف موجب

 .شوند

 :خودکار عصبی دستگاه کارکرد ارزشیابی های شیوه

 ها ازبیماری شماری وسیربالینی زایی درآسیب بسیارمهمی خودکارنقش عصبی دستگاه اختالالت

 های رویه.است پدیدآمده خودکار کارکرداعصاب بالینی ارزیابی در سریدی های پیشرفت امروزه.دارد

 شده داده خودکارشره اعصاب کارکردی اختالالت پایش برای تشخیصی ابزارهای بدنوان گوناگون

 جایگاه بالینی های روندارزشیابی در دیگر برخی اما.روند می رابک پژوهشی مقاصد برای برخی.است

 ت ییر بررسی های ،شیوه عروقی-قلبی های بربازتاب مبتنی تایی چند های آزمون. اند یافته را خودشان

 و کارکردتدریق های آزمون هاوحتی کوالمین کاته مستقیم های گیری واندازه قلب ضربان

 .هستند جمله ازاین روگرافیومیکرون

 داخلی های اندام کارکردهای بیدن وتنا تنظیم مسئول که عصبی دستگاه از بخشی خودکار عصبی دستگاه

 وبا کرده تدیین را زنده موجود داخلی محیط وضدیت وایمنی تراوشی های دستگاه همراه.باشد می

 می انجام خارجی محیط ت ییرات یا داخلی محیط سازگاری ترتیب بدین.کند می تددیل آن جاری نیازهای

 که هایی بیماری شود می داده شره وجهی وچند مختلف های دربیماری اتونوم نظم ریختگی بهم.گیرد

 های نشان چه.سازند می متاثر هارا سایراندام که کنندوآنهایی می مبتال را عصبی دستگاه بطورمستقیم

  .کنند تشدید آنهارا چه و برانگیزند را بیماری

 بوده تاکید مورد خاصی بطور خون گردش دستگاه در اتونوم تنظیم اختالالت اهمیت گذشته های دردهه

 آنها شدن روشن بمنظور ترتیب بدین و بوده غیراختصاصی غالبا اختالالت این بالینی های نشان. است

 .است اساسی کاری اتونوم کارکرد مفصل ارزیابی های شیوه شناخت

 :خودکار دستگاه ارزشیابی شرایط

 مواد وداروهاوسایر غذا ، انیهیج حالت ، بدن وضدیت. کنند متاثرمی را اتونوم کارکرد عامل چندین

 قطع باید ساعت 1 والکل ازآزمون قبل ساعت 2 -9 حداقل نیکوتین و کافئین.اند جمله ازآن شده خورده

 از قبل ساعت 21ها نرژیک کلی وآنتی 21-12 سمپاتومیمتیک داروهای امکان درصورت. باشد شده

 بازتاب ارزیابی برای بخصوص مقایسه بمنظور آزمون شرایط سازی استاندارد.شوند قطع باید آزمون

 با آرام فضایی در دقیقه92 مدت برای بایست بیمارمی ازآزمون قبل.است سخت بسیار عروقی-قلبی های

 .بنشیند ویا درازبکشد طبیدی ورطوبت حرارت درجه

 :کنند می ارزیابی را خودکار اعصاب کارکرد که هایی آزمون

 خاص برانگیزی مانورهای اجرای با که عروقی-قلبی های بازتاب ارزشیابی برپایه ها آزمون بیشتراین

 ، ایزومتریک های فدالیت برندمانند می راباال فشارخون که هایی تحریک.هستند خورندمتکی کلیدمی
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 آزمایش به فشارخون های واکنش.کنند می تحریک را سمپاتیکی جریان ذهنی محاسبه فشارسرد،یا آزمون

 درخالل قلب ضربان ت ییرات. دهند می نشان را سمپاتیک فدالیت زیادی اندازه والسالواتا ومانور ایستادن

 می نشان را پاراسمپاتیک تدادل شیرجه بازتاب یا عمیق همانندتنفس والسالوا ومانور ایستادن آزمایش

 .دهند

 را دستگاه این از خاص ای کارکردشاخه منفرد آزمون یک خودکار عصبی دستگاه پیچیدگی به توجه با

 بطور.شود درخواست آزمون چندین مختلف های بازتاب برپایه که نیست شایع کم بنابراین.نمایاند نمی

 درتشخیص. هستند بیشترشایع اوین  گروه اندکه شده مدرفی اتونوم یها ازآزمون گروهی سنتی

 ایستادن وآزمون عمیق تنفس وبه شود می مانوروالسالوا وشامل رود بسیاربکارمی دیابتی روپاتیون

 یا قلب ت ییرضربان ارزشیابی مانند جدیدی شگردهای امروزه.دهد می نشان واکنش ایزومتریک وفدالیت

 بمنظور ها ازتخصص هرگروه بطورضمنی.اند شده مدرفی ابزارتشخیصی بدنوان میکرونوروگرافی

 .شوند می بکارگرفته هستند مرتبط آن با بیشتر که اتونوم کارکردی های جنبه ارزیابی

 :خودکار اعصاب عروقی-قلبی های بازتاب های آزمایش

 در پرفشارارادی بازدم یک با.کند می ارزشیابی را بارورسپتورها کارکرد آزمون این -والسالوا آزمون

 می فشارخون موقتی افزایش به منجر سینه فشارداخل مکانیکی افزایش.گیرد می انجام مقاومت برابریک

 در سپس.شود می مختصر کاری برادی جبوم همزمان بارورسپتورها فدالیت با که یک ،مرحله گردد

 پدید جبرانی اردیک تاکی آن رپید.کند می افت فشارخون کم ای ضربه حجم و وریدی محدود اثربرگشت

 علت به بیشتردرفشارخون موقت افت یک سوم مرحلهشد. متوقف بازدم دوهنگامیکه مرحله.در آید می

 احتماال چهارم درمرحله.یابد می افزایش قلب ضربان زمانیکه شود می دیده ریوی عروق اتسا 

 بروز کاردی برادی بهمراه درباالترازمقادیراول فشارخون درافزایش ای وقفه بارورسپتورها دراثرفدالت

 ت یییرات برپایه.شوند نمی درگیر آزمون دراین توجهی بطورقابل فشارپایین مکانیکی های گیرنده.کند می

 والسالوا( ریشیو) تناسب.آورد بحساب توان رامی متنوعی های شاخص همودینامیک درپارامترهای

 درمرحله RR  فاصله برکوتاهترین بخش چهارم درمرحلهRR  فاصله ترین وازطوالنی آنهاست مهمترین

 والسالوا تناسب.شود منظورمی غیرطبیدی6.16مقدارکمتراز.آید می بدست سوم ودرآغازمرحله دوم

 سمپاتیک فدالیت گیری اندازه فشارخون در ت ییرات درصورتیکه.دهد می نمایش را راسمپاتیکاپ فدالیت

 بایستی سوم درمرحله یا دوم مرحله ودرپایان توربیشترباشد 16 از نباید دوم درآغازمرحله نآ افت.است

 .برسد مقادیرپایه به

 را وفشارآن دمیده خاص لوله دریک اوبایستی. شود می بیمارانجام ازنشستن دقیقه 65از بدد آزمون این

 ناگهان ثانیه65از بدد و شده گرفته گیره یک با بیمار بینی.تورنگهدارد 22 درحدود ثانیه 65 مدت برای

 آزمون این.شود می ثبت گیره کردن ازآزاد بدد ثانیه22 مدت بیماربه نوارقلبی سپس کنیم آزادمی را آن

 باید.دارند می منظور را رقم باالترین برخی.کنند می حساب را آن ومیانگین شده انجام مرتبه سه مدموال

 دراین. باالنبرند را سینه فشارداخل ولی ببرند باال را فشاردهان فقط افراد است ممکن درنظرداشت
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 است ممکن آزمون این نتایج آزمایش اجرای سبک سوای.هستند نادرست RR  درفاصله ت ییرات صورت

 .شوند متاثر است کرده دریافت که وداروهایی بدن ووضدیت وجنس سن با

 :عمیق تنفس

 شخص از.تراست واضح باردردقیقه 1 تنفس با که است تنفسی ناپساوندی برپدیده مبتنی آزمون این

 میانگین بین اختالف سپس.باشد داشته بازدم ثانیه5و دم ثانیه5 کندکه تددادتنفس شودبهمین می خواسته

 این.گردد می محاسبه بازدم درخالل ها کاهش ترین بزرگ ومیانگین دم درخالل ها افزایش ترین بزرگ

 اختالف این 52 ازسن بدد.شود می کم سن با تنفسی ناپساوندی. باشد دردقیقه ضربان 65-62کمتراز نباید

 .باشد دردقیقه ضربان 5 بایست می

 دم درخالل فاصله وکمترین بازدم درخالل RR فاصله بیشترین نسبت که(ratioE:I) دم به بازدم تناسب

 نتایج.باشد6.1باالتراز باید جوان درافراد دم به بازدم تناسب.کرد مدین توان می هم را است چرخه5از

 .شود می متاثر دریافتی وداروهای بدنی توده وشاخص دراستراحت قلب وضربان سن با نوآزم این

 مشت فشردن ایزومتریک آزمون

 حداکثر سوم یک درحدود دینامومتربامشت یک ایزومتریک فشاردادن درخالل فشاردیاستولی افزایش

 ای دقیقه یک درفواصل دیگر دربازوی فشارخون مقادیر.شود می مدین دقیقه 5-9 برای انقباضی قدرت

 عروق مقاومت افزایش بدون قلب ضربان افزایش درنتیجه دیاستولی درفشارخون افزایش. شود می گرفته

 و آزمایش درخالل مقدارفشاردیاستولی التریناب بین اختالف بصورت آزمون نتجه.باشد می محیطی

 چونکه. باشد باالتر توربایستی65 از بطورطبیدی.شود می تدریف دراستراحت فشاردیاستولی میانگین

 .باشیم داشته باید توجه لذا دهند می انجام آزمایش این رادرخالل والسالوا آزمون افراد برخی

 فشارسرما آزمون

 درد آورران رشته شدن دراثرفدال ثانیه 32-12 بمدت درجه 2سرد درآب وپاها ها دست فروبردن

 قلب ضربان و فشارخون وافزایش سمپاتیک شدن فدال به منجر هیجانی بیداری مانند پوست از وحرارت

 متفاوتی نو .باشد توربایستی 65 باالتراز وبطورطبیدی آید می بدست فشاردیاستولی افزایش.شد خواهد

 درجه سوای که افتد می اتفاق شیرجه بازتاب بنام نفس حبس با درآب رتوص درفروبردن ازواکنش

 تورکاهش15حدود وفشارخون دردقیقه 22 حدود قلب ضربان.شود می کاردی برادی موجب آن حرارت

 سرد آب کمپرس درآن که است سرد درآب صورت ازفروبردن یافته تددیل سرد صورت آزمون. یابد می

 درجه پاراسمپاتیک پاسخ درارشیابی.شود می قرارداده شخص صورت روی دقیقه 9-6 بمدت درجه 6-1

 قادربه دیگر های روش با که دربیمارانی یدنی.کنند می تحمل بهتر بیماران بهرحال.دارد مشابه حساسیت

 .گردد می اجران نباشند همکاری
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 :(کردن ازبرحساب) ذهنی کردن حساب آزمایش

 خروجی فدالیت وبه بوده6222-69 یا622-7 مدوال که تفریق تاعملی درپی پی انجام برپایه آزمون این

  .باشد توربایستی62از بیشتر سیستولی فشار افزایش.کند می کمک مپاتیکس

 :فدال ایستادن آزمایش

 شخص آزمایش از پیش.شوند می ارزیابی فدال ایستادن دربرابر همودینامیک های واکنش آزمایش دراین

 می وارد انیتحت های اندام های دررگ خون مقداری ازبرخواستن بدد.گیرد قرارمی درازکش دروضدیت

 کافی های اندازه نگهداری برای. دهد می کاهش را قلب ای ضربه وحجم وریدی بازگشت شودکه

 ها واکنش از دسته یک.کند می جبرانی فیزیولوژیک های واکنش به اقدام زنده موجود ،همودینامیک

 مرحله و اند همراه قلب ضربان عینی وافزایش دیاستولی و سیستولی فشار سریع افت با که هستند فوری

 ایستادن به واکنشی افتدکه می اتفاق بدد دقیقه1 وحدود است تثبیت نخست مرحله باشدکه می اول ثانیه92

 کنددر می راجبران خون گرانشی توزیع که سازوکارهایی ورود.گذرد می دقیقه5از بیش که بوده طوالنی

 دیاستولی درفشار اندکی وکاهش دردقیقه ضربه 65-62 با قلب ضربان افزایش نتیجه ثبات مرحله خالل

 تناسب) قلب ضربان ت ییرات ارزشیابی. یابد می تورافزایش 62 حدود فشاردیاستولی زمانیکه است

 خارج بدنوان تناسب این.شود می انجام ایستادن با( اول ثانیه25)تطابق آغازین مرحله درخالل(65/92

 محاسبه دوره دراینRRفاصله (ضربه پانزدهمین) حداقل به  RR  فاصله( ضربه اومین سی)حداکثر قسمت

 فشارخون نوسانات. یابد می کاهش سن افزایش با ولی باشد 6.22 بایستی حداقل 65/92 تناسب.شود می

 بین اختالف وبدنوان شود می ارزیابی( اول چهادقیقه) دیرتردربرابرایستادن قدری ها واکنش برپایه

 تور12 بیشتراز سیستولی فشار کاهش. گردد می بیان ازایستادن بدد سیستولی خون وفشار پایه درازکش

 کج باالی سربه آزمایش به نسبت فدال ایستادن.شود می درنظرگرفته تورغیرطبیدی62 بیشتر دیاستولی و

 برای آزمایش بهترین. تراست مناسب ایستادن تنش آغازین مرحله درخالل ها واکنش ارزیابی برای

 .باشد می ایستادن ناشناخته هیپوتانسیون تشخیص

 :کج باال سربه آزمایش

 روی انفدالی کردن ازکج بدد همودینامیک های درشاخصه مترتب نتایج و ایستادن با تطابق آزمایش این

 با شده مقایسه همودینامیکی درپاسخ اختالفات.کند می ارزشیابی را مخصوص اتوماتیک تخت یک

 نوسانات. است درایستادن وانفدالی تدریجی  تطابق.شوند می دیده آغازین دوره درخالل فقط فدال ایستادن

 ابزارتشخیصی آزمایش این.شود نمی دیده است فدال ایستادن مشخصه که قلب وضربان فشارخون سریع

 رکلیدیصعن یک بنابراین.باشد می ایستادن طوالنی درگیری درخالل اتونوم تنظیم ارزیابی برای مناسبی

 بیشتر ستادنای ازآزمایشای زمینه دراین آن حساسیت. است روکاردیوژنیکونو سنکوپ درتشخیص

 ها رگ روی پمپی اثر هک دارد وجود ایستادن خالل در پا وساق شکم های ماهیچه انقباض زیرا.است

 .کاهد می را محیطی خون تجمع بنوبت که دارد

 



 

201 
 

 :خودکار تخت روی سازی کجدر برانگیزی آزمایش

 این.دشو خم وآهسته ثابت سرعت با درجه12-12 تا تخت تواند می که شود می انجام آزمایش این برای 

 برای درازکش بیمار ابتدا.گیردمی  انجام صبح ودرهنگام ساعت چندین بمدت ناشتا درشرایط آزمایش

 خم دقیقه 25-92 خاللرود ازآزمایش پیش وفشارخون نوارقلبی.کند می استراحت دقیقه92-65 مدت

 اضافی دارویی برانگیزان یک گرانشی برانگیخت سوای آزمایشگاهها دربرخی.شود می گرفته کردن

 افزایش باعث این.است زیرزبانی نیتروگلیسرین یا ایزوپروترنول فوزیونان اغلب رودکه بکارمی

 آزمون اختصاصیت حال بااین.شود می نهایی نتیجه حصول برای الزم زمان وکاهش آزمایش حساسیت

 خون گرانشی ازحجم% 32 جابجایی زیرا. باشد مطلوب کردن خم درجه 12 رسد بنظرمی.کاهد می را

 .اند هنوزدرگیرنشده تحتانی های واندام شکم های ماهیچه ولی.افتد می اتفاق کامل باایستادن درمقایسه

 واکنش چندین.کند بروزمی سنکوپ دقیقه 92 الی62 درفاصله عموما است مثبت آزمون نتیجه درکسانیکه

 باکاهش وروکاردیوژنیکون یا مدروف وازوواگال واکنش.دارد وجود تخت کردن کج درآزمایش مدیوب

 سه کاردی برادی فشاریا افت نسبی غلبه برپایه.تراست فراوان ازهمه قلب وضربان فشارخون ناگهانی

 کاردی تاکی سندروم.دارد وجود مخلوط ویا وقفه دهنده قلبی یاکاردیواین وازوپرسور مانند زیرشاخه

 به کمک برای قلب ضربان فزاینده باافزایش که.باشد می مدیوب های واکنش ازاین متفاوتی نو  وضدیتی

 یا فشارخون تدریجی کاهش با اتونومی دیس الگوی.است محیطی های رگ مقاومت یافتگی کاهش جبران

 دراثر ویا ازغذا یابدد نامشخص سنکوپ بمنظورشناسایی گاهی هستند کمترشایع سایکوژنیک واکنش

 فدالیت با تددیلی یاآزمایش شده باالنس مایع غذای مانند دیگری برانگیختی تحریک با آزمایش این فدالیت

 .رود می بکار سنکوپی بیماران درمان درچرخه همچنین آزمایش این. شود می ترکیب

 :بارورفلکس حساسیت آزمایش

 دارویی تحریک شامل آئورت وقوس کاروتید سینوس بارورسپتورهای حساسیت آزمایش سنتی های روش

 انفوزین ویا شده تزریق افرین فنیل شخص به بارورسپتورها بمنظورتحریک. باشد می کردن وساکشن

 بشکلRR  وفواصل فشارسیستولی وت ییرات شده کاردی برادی موجب فشارخون افزایش.شود می داده

 مقادیر بین خطی پسرفت شیب بصورت بارورفلکس حساسیت.شود می داده نمایش خاصی نگاره

 بایستی بطورطبیدی که گردد می محاسبهRR  فاصله ومقادیر ضربان به ضربان سیستولی فشارخون

 با آنها( دکمپرشن) فشارزداییبا بارورسپتورهمچنین حساسیت ارزشیابی.باشد ms/mmHg 10 بیشتراز

 این با آمده بدست نتایج تفسیر حال این با. شود می حاصل نیتروپروسید سدیم ویا تجویزنیتروگلیسرین

 .تراست مشکل شیوه

 پذیرامکان شکل سربی یقه بایک گردن به فشارمنفی کاربرد بارورسپتورشامل استانداردتحریک های شیوه

 رابه قلب ضربانی های واکنش فقط نه گردن ای حفره تحریک دارویی سازی فدال برعکس. باشد می

 با کاروتید سینوس مالش گاهی. دهد می جواب هم را خون فشار بلکه کند می بارورسپتورمدین تحریک

 بیمارباید رویه این درخالل. شود می انجام بارورسپتورها مکانیکی مستقیم فدالیت شخص واکنش ارزیابی

 زیاد حساسیت گمان که درشرایطی.بکشد طول ثانیه62-5 سینوس وتحریک بوده درارکش یا نشسته
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 موجب است ممکن کاروتید سینوس مالش زیرا. باشد رس دردست احیان وسایل شود می زده سینوس

 .شود قلبی ایست حتی و کاردی یرادی

 حساسیت تخمین امروزه قلب ضربان وتدداد ضربان به ضربان فشارخون پایش های درشیوه ها پیشرفت

 شده مشاهده. است ساخته ممکن را فشارخون بخودی خود نوسان با همراهRR  ازت ییرات بارورفلکس

 همکاری نوین شیوه این در .دارند نزدیکی همبستگی افرین فنیل شیوه نتایج با تحلیلی چنین نتایج که است

 ودرباره کرده ارزشیابی دراستراحت را بارورفلکس خودبخودی حساسیت حال بااین.نیست بیمارالزم

 بین روابط ای رشته بنام ای شیوه.دهد نمی بارورسپتوراطالعاتی تحریک به درپاسخ فشارخون تددیل

 فشار شگرد دراین.شود می تحلیل RR وفواصل خاص های درزنجیره شده استخراج فشارخون نوسانات

 سیستولی فشارخون درآنها که ها زنجیره برای اند شده ثیت که RR وفاصله ضربان به ضربان خون

 حساسیت سپس .شوند می اسکن چرخه سه برای شوندحداقل می زیاد یا کم همزمان کهRR وفاصله

 شیوه. گردد می ارزیابی اجزان این درمیان  RR فاصله و سیستولی فشارخون بین ازرابطه بارورفلکس

 فشارخون وت ییرات قلب ضربان تدداد طیفی تحلیل براساس بارورفلکس درآن که است موجود دیگری

 منظم نوسانبا  همراه RR   فاصله ت ییرات باتحلیل بارورفلکس حساسیت شیوه بااین.شود می زده تخمین

 .شود می ارزیابی بارورفلکس کارکرد بازتاب برای شده گزارش های فرکانس درمیدان فشارخون

 :قلب تددادضربان ت ییرات تحلیل

 خودکار عصبی دستگاه ارزشیابی رایج های شیوه از یکی امروزه قلب ضربان تدداد ت ییرات تحلیل

 پیرامون پیوسته ولی نبوده ثابت که استراحت در حتی RR فواصل دوره مشاهده براساس شیوه دراین.است

 این مسئول رونیون پیچیده بسیار سازوکارهای. است شده ریزی پی کند می نوسان نگینیامیمقدار

 توجه شایسته. است اصلی بیان پاراسمپاتیک و سمپاتیک عصبی دستگاه بین تدامل.باشد می نوسانات

 برانگیخته خاصی تحریکات با گذرا یمحل فدالیت سوای عصبی های ورشته ها رونوازن برخی که است

 مختلف های ورشته ها رونون برای متفاوتی فرکانس مشخص منظم نوسانات با پایه قوام فدالیت.شوند می

 دردوره کند بسیار نوسانات تا تنفس و قلب ضربان تدداد مشخصه باالبا فرکانس با ازنوسان ها این.دارند

 که است دیگری پارامترهمودینامیک فشارخون.هستند فصلی وحتی ماهانه های ودوره وبیداری خواب

 سمپاتیک فدالیت.شود می ارزیابی درمانگاهی روزانه درکارهای قلب تددادضربان سوای آن ت ییرات

 واگ فدالیت دراستراحت.شود می نتیجه دوطرفه تدامالت از کندکه می نوسان پیوسته وپاراسمپاتیک

 با که سینوسی های ناپساوندی بنابراین.باشد می قلب ضربان تدداد ت ییرات مسئول واساسا است غالب

 و تند پاراسمپاتیک تاثیرفدالیت.دارد را ت ییرات اصلی مسئولیت دراستراحت شود می میانچی واگ

 رونون تحریکی اثرات علت این به.است تند استراز استیل توسط کولین استیل تجزیه زیرا گذراست

 ت ییرات مسبب پاراسمپاتیک عصبی شودودستگاه می مشاهده ازتحریک پس بددی درچرخه پاراسمپاتیک

-1 از بدد ت ییردرنظم بصورت واثراتش تربوده آهسته سمپاتیک تحریک. باشد می قلب تددادضربان تند

 دیگر بدبارت.دارد تری بزرگ دامنه اما کندتربوده نوسانات مسئول بنابراین.شود می مشاهده ثانیه9

 ت ییرات های شاخصه ارزشیابی درخالل.گردد می محدود دوطرفه تنظیمات با واگ هسطاباو سمپاتیک
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 کهلباشدب می دستگاه دو این وتون قوام فدالیت مستقیم های شاخصه این که بپذیریم نباید قلب تددادضربان

 .است سینوسی گره های سلول های گیرنده که است مجری برواحدهای یرشانثتا بیشترنتیجه

 شاخصه. شود می ارزیابی محور فرکانس محوریا زمان تحلیل برپایه عموما قلب تددادضربان ت ییرات

 می استخراجRR متوالی فواصل بین اختالفات ویا بظورمستقیمRR فاصله محورازمقادیر زمان تحلیل های

 بمنظور ای دقیقه 5 کوتاهترمثال درزمان گاهی.شود می محاسبه نوارقلبی ساعته12 باثبت اغلب.گردد

 .شود می محاسبه قلب برتددادضربان مختلف تاثیرعوامل ارزشیابی

 محور: زمان تحلیل پارامترهای

 وبنابراین بوده مدت کوتاه و بلندمدت ت ییرات دربرگیرنده.بطبیدی طبیدی مدیارفواصل انحراف-6

 .دهد می شره کلی را تددادضربان ت ییرات 

 اجزان  ارزشیابی ساعته 12 درثبت ای دقیقه5 محاسبه با بطبیدی طبیدی فواصل مدیارمیانگین انحرات-1

 .دهد می انجام را ت ییر کند

 دهد می راشره مدت کوتاه ت ییرات. متوالی بطبیدی طبیدی فواصل از ریشه اختالفات دوم ریشه-9

 .دهد می نشانرا  پاراسمپاتیک فدالیت وبنابراین

 مشابه  آن   اهمیت هستند ثانیه صدم 52 بیشتراز که متوالی بطبیدی طبیدی فواصل در اختالفات نسبت-2

 .است دوم ریشه

 می بیان را فرکانسی کارکرد اما .کند نمی بیان زمانی کارکرد بصورت را قلب تددادضربان طیفی تحلیل

 و فرکانس.تمرکزدارد اند شده پنهانRR فواصل های درسری که ای چرخه طبیدت برآشکارکردنوکند

 حساب مجزا های فرکانس برای را قدرت تراکم توان می شودکه می گیری اندازه نوسانات این دامنه

 دقیقه هرپنا ترجیحا کوتاه ثبت محوردرمدت فرکانس های شاخصه محاسبه برای شود می سفارش.کرد

 .شود می ارزیابی جزن دو ها بررسی اغلب در. گردد انجام

 وبا شده تنظیم پاراسمپاتیک و سمپاتیک بااعصاب هرتزکه2.65-2.22 پایین، فرکانس محدوده جزن-6

 .است همراه بارورسپتور فدالیت

 و فشارخون ت ییرات شودوبا می تنظیم پاراسمپاتییک با که هرتز2.2-2.65 باال، فرکانس محدوده جزن-1

 .است مرتبط تنفس

 .کند بازگومی را دستگاه دو هر تنظیم تدامل که باال فرکانس به پایین فرکانس تناسب-9
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 دقیقه 5 کوتاه های درثبت تفسیرش زیرا است تخمین هرتزکمترمورد2.22 زیر فرکانس بسیارپایین جزن

 سفارش قطدات ازچنین مشتق بسیارپایین فرکانس تفسیرجزن برای بنابراین.نیست واضح وکمترچندان ای

 .دهد نشان را بارورسپتورها فدالیت دارد تراحتمال بلند های دوره با.شود نمی

 آنها کاربرد حال بااین.است شده مدرفی غیرخطی پویاشناسی های شیوه با قلب تددادضربان تحلیل بتازگی

 می ادراک بهتر قلب تددادضربان محور فرکانس تحلیل اگرچه.است علمی های پژوهش به هنوزمحدود

 وبرخی روزمره بالینی درارزشیابی محور زمان تحلیل.رود بکارمی پژوهشی مقاصد برای هم نآشود

 .هستند مستقل عروقی-قلبی حوادث خطرآفرین عوامل اندکه شده ندتمس بخوبی هایش ازشاخصه

 همانند دیگری باعوامل است ممکن.کند ت ییرمی توجهی بطورقابل سن با قلب تددادضربان ت ییرات

 .متاثرشود غذایی رژیم حتی و جنسیت ، بدنی توده شاخص ، روانی و فیزیکی ،فدالیت بدن وضدیت

 :نوروترانسمیتر سطوه های گیری اندازه

 می تنظیم خودکار عصبی دستگاه با که وسایرموادی خون درگردش های والمینک کاته گیری اندازه

 عصبی دستگاه فدالیت.کنند می ارزیابی را آنها کارکرد که دارد تدلق کالسیک های شیوه شوندبه

 دارای ها گیری اندازه این بهرحال. شود می ادرارارزشیابی نورآدرنالین غلظت برپایه سمپاتیک

 سرعت و ای قاعده شبکه تراکم به بسته دچاربازجذب نالینرنورآد اینکه مانند.هستند مهمی های محدودیت

 مقدار% 62-5 حدود کوچکی بخش فقط خون درگردش نورآدرنالین.باشد می درهراندامی خون جریان

 درجریان سرم نورآدرنالین مقدار.دهد می نشان را عصبی های پایانه از شده نوروترانسمیترتراوش

 بطورسنتی که آن های ومتابولیت آن پیشسازان و نورآدرنالین.شود می ادراردگرگون آدرنالین ارزیابی

 .رفت می بکار اتونوم دستگاه وتون قوام ارزشیابی برای

 شود زیادمی پالسما های کوالمین مقدارکاته اندازه.دهد می نشان را قشرآدرنال فدالیت پالسما آدرنالین

 که وایزوپروترنول تیرامین و افرین فنیل مانند ها هاوگونیست آنتاگونیست هابه واکنش ارزیابی اگربا

 روترانسمیتربددازتحریکاتون درسطوه اگرت ییرات یا.باشند شوندهمراه می مصرف سایرمواد دربین

 بدداز بایستی نورآدرنالین غلظت سالم درافراد که است شده مدلوم.شوند ارزشیابی ایستادن مانند مختلف

 .برسد افزایش% 622 به ایستادن ازآزمایش دقیقه5-62

 توان نمی شودوبدقت می استرازمتالشی کولین استیل توسط بسرعت زیرا بسیارمت یراست کولین استیل

 .کرد گیری اندازه را آن

 :نورآدرنالین سرریزی میزان

 ندارکردنانش شیوه این.کرد راارزیابی هدف خاص های ازاندام نورآدرنالین آزادشدن توان می شیوه بااین

 می.دارقراردارد تریتیم نورآدرنالین از کوچکی مقدارهای وریدی انفوزیون پرتوهارابرپایه با نورآدرنالین

 پیونگاه از نوروترانسمیتر سرریزی نشانه آن مانده وباقی داد انجام ازپالسما ماده این بافتی روبش توان

 های ازپایانه نورآدرنالین تراوش  بازتاب ثابت درشرایط سرریزی این.است مجری بافت و عصب محل
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 وم ز وکلیه وطحال درقلب موضدی وسرریزهای مقدارکلی تهاجمی شگردهای.است سمپاتیک اعصاب

 .کنند می گیری رااندازه

 :رادیوایزوتوپ سایرشگردهای

 .کرد ارزشیابی 619گوانیدین-یودوبنزیل-متا رادیونوکلید با توان می را قلب سمپاتیک گیری عصب

 :میکرونوروگرافی

 سوماتیک دراعصاب کالبدی مجزای دستجات بدنوان ای گره پس سمپاتیکی های ازحضوررشته شیوه این

 ومحیطی بزرگ های ازرشته سمپاتیک اعصاب فدالیت.گیرند می بهره روند هامی ماهیچه به که مخلوط

 میکروالکترود با هستند وتیبیا پرونئال و مدیان اعصاب ومدموال دارند قرار زیرپوست سطحی بطور که

 .گردد می ثبت مستقیم شوند می گذاشته پوست یا درماهیچه بطورانتخابی که تونگستن های

 این.دارد امکان پوست وعروق ماهیچه به سمپاتیک عصب فدالیت جداگانه ثبت روگرافیودرمیکرون

 فشارخون ت ییرات به نسبت.نمایاند رامی اسکلتی ماهیچه عروق به عروق کننده منقبض سیگنال فدالیت

 بر بازتاب این.شود می تنظیم عروقی-قلبی و سرخرگی های بارورفلکس وازطریق است بسیارحساس

 بوده پوست خونی عروق به رونیون ترابری کننده ومندکس ندارد اثری پوست عروق سمپاتیکی فدالیت

 متفاوت توجهی قابل بطور آنها مورفولوژی به توجه با ثبت دو این.سودوموتوراست فدالیت وتقریبابدون

 ایمن محیطی سمپاتیک اعصاب فدالیت گیری اندازه که اند داده نشان امروز به تا ها بررسی. هستند

 به سمپاتیک فدالیت اعتبار با تواند می بازو یک از ثبت که است شده ثابت.است کردنی وتکرار ودرست

 .است مهمی پیشرفت کمی ماهیت با شیوه این.بنمایاند بدن رادرتمام ای ماهیچه بسترعروق

 :سودوموتور کارکرد

که  طوریب سانتیگراد درجه6.2-6درحدود بدن گرمای درجه ازافزایش بدد عرق تراوش آزمایش دراین

 یاآلیزارین کینیزارین مانند پودرها اغلب نمایانگرهایی.شود می گیری اندازه نشود درجه91 بیشتراز

 درجه با تدریق اتاقک دریک شخص. رود می دهندبکار ت ییرمی رطوبت درحضور را ها رن  قرمزکه

. بود خواهد دقیقه 95 از بدد عرق غدد واکنش اوج.شود می گذاشته% 52 رطوبت و 52-25 گرمای

 کنند( می غرق شدن وگرم جداشدن هنگام که بیمارانی.)شوند می عمومی ریزی دچارعرق طبیدی افراد

 :پوست سمپاتیکی واکنش

 تحریکات با غددعرق شدن فدال به پاسخ در پوست الکتریکی مقاومت گذرای ت ییرات برپایه آزمایش این

 و دست کف درروی که الکترودهایی راه از را الکتریکی های توان شیوه این.دارد قرار خارجی و داخلی

. شود می نمایانده عرق دغد سمپاتیک نرژیک کلی یتلفدا.گیرد می اندازه شوند می گذاشته پا کف

 ویا باز بادهان کردن،تنفس نور،لمس بلند،تابش صدای مانند فیزیولوژیک یا روند بکارمی که تحریکاتی

 .باشند می ،تیبال،پرونئال،سوپرااوربیتال مدیان محیطی اعصاب تحریک مانند الکتریکی



 

206 
 

 :سودوموتور آکسون کمی آزمایش

 استیل) آکسون بازتاب از استفاده وبا مستقیم سازی فدال با را سودوموتور عصب های رشته آزمایش این

 وکپسول گیرد می رااندازه عرق حجم مقدار سودومترکه اسباب.کند می ارزیابی( توفورزیس ایون کولین

 می جبوم کپسول مجزای چهارقسمت این. شوند می متصل پوست نقطه چهار در عرق قسمتی چند های

 گیری اندازه) گردد ثبت هم آنها پاسخ و( توفورزیس ایون کولین استیل) شوند تحریک غددعرق تا شوند

 .گرمااست تنظیم ارزشیابی آزمایش ترین دقیق این(. پوست رطوبت

 :گیری نتیجه

 شرایط کردن استاندارد.است نیازمند دقت و تجربه به. گیراست وقت و مشکل اتونومیک کارکرد ارزیابی

 شده سازی آماده کامال باید بیمار آزمایش وپرتوکل همودینامیک ثبات برای.دارد اهمیت بسیار ها آزمایش

 جواب فشارخون مانند تهاجمی اقدامات شرایط تحت.دارند ضمانت خاص های تکرارآزمایش فقظ. باشد

 شریانی ویاتونومتری فیناپرس غیرتهاجمی ازشگردهای بهتراست فشارخون برای.نیستند درست ها

 می توجه مولفین برخی حال این با. اند شده آورده مرجع مقادیر نشریات و درسی کتب در.کرد استفاده

 .شود درنظرگرفته هرآزمایشگاهی برای جداگانه بطور کنترول های آزمایش برخی که دهند
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 است  الزم ها آزمون همه آیاانجام

 

 

 یک در اما.کنند می سفارش ها آزمون همه انجام به اتونوم های جنبه همه کسب بمنظور واوین  کالرک

 آزمون برای بیمار باشد الزم است ممکن.ندارد وجود ها آزمون همه انجام احتمال بیهوشی از پیش مداینه

 از. دارد وجود مختلفی های جایگزین.باشد می میانبر های راه به نیاز گاهی.شود داده ارجا  رسمی های

 را اتونوم مسیر یک است ممکن که ایستادن با فشارخون افت یا و قلب ضربان نوسان آزمون یک

 بهترین در که دیابت مانند هایی بیماری شدت و زمان مدت برپایه(فرضیه) هایی انگاشته تاایجاد بیازماید

 همه وجود با.شود استفاده ها ازسایرآزمایش است بهتر نباشد بیماران دلخواه مورد است ممکن ها آزمایش

 تراین گسترده بکاربردن.دارد بسیاراهمیت درکاربالینی اتونوم کارکرد ارزیابی دانستن مشکالت این

 دستگاه نقش بهتر فهم بهاست  ممکن آنها تفسیرمکفی با ترندهمراه عینی که آنهایی بخصوص شگردها

 .کنند کمک بهتربیماران مراقبت برای آنها وانتقال ها بیماری برخی زایی درآسیب خودکار عصبی

 :بیهوشیو اتونومیک روپاتیون

 با بحرانی شرایط وسایر عمل های راتاقد بیهوشی صصخمت که است شایدی مسئله اتونومی روپاتیون

 این که است روشن.هستند مرگباری همراهان زآنهاا برخی دارندکه وجود متنوعی علل.روبروست آن
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 متخصص برای ای ویژه اهمیت پیامدها ازاین برخی.کند گرفتارمی رادرهرسطحی هردستگاهی مسئله

 .دارند بیهوشی

 یدنی.قانون یدنی ونومی خود اتویدنی.است شده درست وازدوقسمت است یونانی ازریشه اتونومیک واژه

 بااین وحرکتی حسی عصبی های دستگاه بین.بدن کارکردهای غیرارادی مدیریت.کند می راتنظیم خودش

  پاراسمپاتیک رابه آن بطورسنتی.باشد مراکزباالترمی تاثیرکنترول تحت.دارد وجود نزدیک تدامل دستگاه

 خودکاردر عصبی دستگاه.است ونورآدرنالین کولین استیل روترانسمیترغالبون.کنند می تقسیم وسمپاتیک

 های آسیب.دارد رابدهده وروده وکارکردمثانه وخواب قلب وضربان فشارخون تنظیم.درگیراست بدن تمام

 به پاسخ درنظرداشتن.دربردارد پزشکی اقدامات پیرامون بویژه ای گسترده بالقوه اثرات دستگاه این

 ومتابولیسم خون گردش سازی مطلوب به که هستند ازسازوکارهایی ای پیچیده های زنجیره که استرس

 ها کلیه وکارکرد قلب وبازده خون توزیع سمپاتیکی خروجی.کنند می کمک مدت کوتاه بقان برای

 پیرامون عوارض درایجاد که هستند هایی شاخصه ها این همه.دهد ت ییرمی را متابولیسم وراههای

 اختالل.باشدداشته  ضدیت است ممکن پاراسمپاتیک و سمپاتیک به پاسخ.دارند تاثیرمهمی پزشکی اقدامات

 .دارند مخربی نتایج بالقوه استرس به ها واکنش همچون پاراسمپاتیک و سمپاتیک درتوازن

 :اتونوم های نوروپاتی

 انتخابی های هدف میلین وبدون میلینه کم کوچک اتونوم عصبی های رشته که هستند ازاختالالت گروهی

 دستگاه است ممکن.کنند می بروز مختلف های ازترکیب اتونومی نماهای اختالالت دراین.باشند میآن ها 

 روپاتیون علت ترین شایع.درگیرشوند ومردمک وغددعرق تناسلی-وادراری وگوارشی عروقی-قلبی های

 از بخشی.کند بروز است حادممکن عفونت یک از بدد.است قند بیماری یافته توسده درکشورهای اتونوم

 گیلن سندرم.شود می دیده هم آمیلوئید ودراثررسوب سموم برخی با بددازتماس.است پارانئوپالسم سندرم

 کشف درحال آن شیو  وی. ای. دراچ.هستند ومزمن حاد های وروپاتیون علل وبوتولیسم وپورفیری باره

 گیرنده اختالل سبب مدوال به آسیب درتومورپستریورفسا نمونه برای.است ومحیطی مرکزی. بیشتراست

 :کرد تقسیم زیر های دسته به را اتونوم های روپاتیون است ممکن .شود می فشارخون های

 دیابتی-6

 آمیلوئیدی-1

 حاد وتحت حاد-9

 پالستیکووپارانئ ایمنی باواسطه-2

 ارثی-5

 ها عفونت درپی-1

 ها مسمومیت درپی-7
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 :تشخیص

  اتونوم دستگاه برای را خون گردش دستگاه فقط ازپزشکان شماری اتونوم روپاتیون وجود مشاهده برای

 برای مدتبری شیوه خون گردش اتونوم های روپاتیوازن ای گسترده درانوا .کنند می ارزشیابی

 از ای دسته نتایج برپایه بایستی اتونوم های روپاتیون تشخیص.باشد می روزمره وپایش غربالگری

 زیر موارد از مورد سه حداقل امروزه.شوند ارزشیابی دستگاه این های باشدوشاخه اتونومی های آزمون

  .است الزم% 622 حساسیت درجه با تشخیص مطلوب انجام برای

 (والسالوا تناسب) والسالوا آزمایش-1

 (92:65 تناسب) ایستادن آزمون-2

 (E:I  تناسب) عمیق تنفس آزمایش-3

 ایستادن با فشارخون افت آزمایش-4

 پایین بسیار بافرکانس قلب ضربان ازت ییر ویژه تحلیل-5

 پایین فرکانس با قلب ضربان ازت ییر ویژه تحلیل-6

 باال رکانس با قلب ضربان ازت ییر ویژه تحلیل-7

 .دارند نیاز ای رایانه تحلیل به آخر مورد سه

  با مثبت نتیجه یاچند دو. کرد استفاده توان می اول ازچهارمورد دراختیارنبود رایانه که درصورتی  

 .است مثبت تشخیص صراحت 98%   

 سالم به نظراتونوم از را وبیماران اند کرده ارائه اتونوم ارزشیابی برای را ای شیوه وکالرک اوین 

 .اند نموده تقسیم ناسالم و وبینابینی

 .کنند می ارزشیابی را کارکردپاراسمپاتیک که هایی آزمون

 کاهش والسالوا درآزمایش تالش دوره به مدمولی واکنش---والسالوا آزمایش به قلب ضربان واکنش-6

 ازآزمایش قبل استراحت دوره باالترازسطح فشارخون بددازتالش.است قلب ضربان وافزایش فشارخون

 افت بیشتری کندی با فشارخون دارند مدیوب اتونوم که درکسانی.شود می کاسته قلب وضربان رسد می

 درعمل.گردد نمی حاصل ت ییری هم قلب شودودرضربان بیشترنمی ازآزمایش قبل وازمقدارزمان کند می

 والسالوابابیشترین وتناسب شده ثبت قلب ضربان.کند می بازدم دقیقه65 تورفشاربمدت 22بیماردربرابر

 می محاسبه قلب ضربان یاتندترین R-R فاصله برکوتاهترین بخش قلب ضربان کندترین یا R-R  فاصله
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 خواهد نهایی نتیجه تناسب سه این میانگین.شود می تکراربار سه دقیقه یک بفاصله آزمایش این.گردد

 :است شده داده نشان آزمایش این درنمودارزیرچهارمرحله.بود

 

 نمودار

 

 

  

 :عمیق تنفس خالل در قلب ضربان نوسان

 باتنفس نوسان این.دارد بستگی پاراسمپاتیک سالم گیری عصب به درتنفس قلب ضربان طبیدی نوسان

 می تنفس قلب ضربان ثبت ضمن دقیقه در بار شش بیماران آزمون دراین.است مشهودتر درجوانان عمیق

 ینمنح روی ازتنفس درهرمرحله قلب ضربان.کشد می طول بازدم ثانیه 5 و دم ثانیه 5 هرتنفس.کنند

 می تنفس شش همه برای حداکثر و حداقل تددادضربان بین اختالف میانگین نتیجه.شود می ثبت نوارقلب

 .باشد

 :ایستادن به قلب ضربان به فوری پاسخ

 واگ واسطه وبا بوده باکاهش همراه شودکه پیدامی قلب درضربان مشخصی افزایش سریع باایستادن

 ضربه مین 92در قلب ضربان.شود می ارجا  کاردی برادی اورشوت عنوان به گرددوعموما می انجام
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 وتناسب شود می درحداکثرباشدمقایسه قلب ضربان که ضربه پانزدهمین با است درحداقل قلب ضربان که

 .باشد می مستقل دراستراحت قلب ضربان ویا ازسن آزمایش این.شود می حاصل92:65

 :کند می ارزشیابی را قلب کارکردسمپاتیک که آزمونی

 ایستادن به فشارخون پاسخ

 می کوچک محیطی رگهای شدن باتن  که است سیستولی فشارخون مالیم افت ایستادن به مدمولی پاسخ

 می کند واکنش دارنداین سمپاتیک اختالل درکسانیکه.شود می انجام سمپاتیک میانچی با ای پدیده. شود

 وایستادن درازکش دروضع سیستولی فشار بین اختالف افت این.گردد می ایجاد وضدیتی فشار وافت شود

 .است محیطی سمپاتیک پیشرفته آسیب  بازتاب غیرطبیدی نتیجه است

  (HandgripSustained ) آویزگی به فشارخون پاسخ

 ت ییر بدون قلب ضربان افزایش به ثانویه فشارخون افزایش زگییآو به پاسخ سالم عصبی دستگاه با افراد

 .دارند محیطی عروق مقاومت

 آزمون تفسیرنتایج

 در دارد امکان کهتاجایی بیشتر اطالعات کسب بمنظور آزمون پنا همه کردند توصیه کالرک و اوین 

  :کردند بندی دسته زیر چهارگروه به خودرا نتایج آنها.شود انجام وسمپاتیک پاراسمپاتیک های راه باره

 (طبیدی ها آزمون همه) طبیدی-6

 (غیرطبیدی آزمون یک حداقل) پاراسمپاتیک اولیه آسیب-1

 (غیرطبیدی دوآزمون حداقل) پاراسمپاتیک قطدی آسیب-9

 (آزمون دسته دو در مثبت نتایج) سمپاتیک و پاراسمپاتیک آسیب-2

 

 به آزمون ها                                        طبیدی       حدوسط                 غیرظبیدیمیزان پاسخ 

 آزمون هایی که کارکردپاراسمپاتیک را نشان می دهند:-الف
 <6:62>             ،6:12-6:66>   ،6:16مون والسالوا)تناسب والسالوا( پاسخ ضربان قلب به آز – 6

 <62                   62-66>          65حداقل(     -نوسان ضربان قلب در تنفس عمیق)حداکثر – 1

 <6.22                  6.26 -6.29>      62 پاسخ فوری به ایستادن                                  – 9

 آزمون هایی که کارکرد سمپاتیک را نشان می دهند: –ب 
 تور>92تور               13-66تور<    62ن به ایستادن)افت سیستولی(            پاسخ فشارخو  - 6

 تور<62تور                66-65تور>     61پاسخ فشارخون به آویزگی                               – 1
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 گرفتار سمپاتیک وسپس شود شرو  ازپاراسمپاتیک ابتدا رسد بنظرمی اتونوم آسیب مدمولی سابقه

 .باشد می بندی دسته این به اوین  و کالرک دادن اولویت اصلی دلیل این.گردد

 قلب ضربان پذیری نوسان بیشتر تفصیل

 کارکرد اختالالت وجود ارزیابی برای که است شایدی روش قلب ضربان پذیری نوسان طیفی تحلیل

 و پایین و باال فرکانس اوج سه. رود بکارمی سمپاتیک و پاراسمپاتیک بخش افتراق و عروق-قلب اتونوم

 و بوده واگ عصب واسطه وبا شود می آشکار تنفس با اصوال باال فرکانس.دارند وجود پایین خیلی

 واسطه دهدوبا می نشان را بارورسپتور فدالیت پایین فرکانس اوج. است سینوسی آریتمی آن تظاهراصلی

 های جریان تاثیر وتحت تراست پیچیده پایین خیلی فرکانس اوج. است وپاراسمپاتیک سمپاتیک اعصاب

 .آنژیوتانسین -رنین وسامانه وکمورسپتور وازوموتور فدالیت مانند است خارجی

 نتیجه تناسب.هد می نشان کاسه یک را اوج سه این همه تاثیرمرکب که است مقداریکجایی تاثیرکل

 عواملی.بکارمیرود قلب ضربان پذیری نوسان مقدار بدنوان باال فرکانس تناسب هجنتی به پایین فرکانس

 بدن یتدووض وسیگار قهوه ومصرف وغذاخوردن نوفشارخو تنفس وتدداد قلب ضربان وتدداد سن مانند

 .دارند تاثیر آزمون برنتایج وزمان بدنی وفدالیت وداروها روانی های وتنش بدن مایدات وحجم

 پژوهشگران و بالینی پزشکان برخی ولی شود انجام را ها آزمون همه برای شخص است الزم بهرحال

 .کنند می انتخاب را قلب ضربان پذیری نوسان آزمون  فقط

 :ها نامهشپرس

 مانند مختلفی های نامهشپرسدارد.  وجود شخص ازسابقه استفاده امکان دراتونوم ازاختالل اطمینان برای

 در منظور این برای( the composite autonomic symptom scale ) اتونوم های نشان بسته

 فردی مشخصات درباره آن مورد 57 که است پرسش 613 دارای.است شده روچسترطراحی مایوکلینیک

 .شود می استفاده پژوهشی کارهای برای بیشتر پرسشنامه این. باشد می بیمار

 :آزمون این مشکالت

 از تا دارند شدن استاندارد به نیاز ها آزمون این.کند می ت ییر شرایط از انواعی با اتونومیک های آزمون

 کمتر خون وقند ناشتاو صبح درهنگام باید عروقی -قلبی های آزمون همه.میشود مطمئن تفسیرآنها نتایج

 وضد ،ضداضطرابی،ضدافسردگی،قهوه عروقی-قلبی داروهای وهمه لیتر دسی در گرم میلی612 از

 محدوده به همیشه مقادیرطبیدی.باشند شده قطع ساعت12 برایتر ومطلوب ساعت 1 برای حداقل احتقانی

 با نااطمین برای شوند می مقایسه ها جمدیت هنگامیکه. شوند می واستاندارد دارد بستگی بیماران سنی

  .اعداداثربگذارد براین تواند می هم دما. است الزم همگنی اخالقی گروه به توجه
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 مانند.برخوردارند خاص هاازاهمیت ازاین برخی.شوند بایدمالحظه اثردارند برکارکرداتونوم که داروهایی

 استاندارد شرایط در است الزم ها آزمون. بالکرها کلسیم و وبتابلوکرها ای حلقه سه های ضدافسردگی

 .شوند انجام رسمی وبطور

 :عروقی-قلبی اتونوم روپاتیون

 می داده تشخیص کمتر ولی است عروقی-قلبی اتونوم روپاتیون دیابت عارضه مهمترین ازنظربالینی

 درنتیجه.دارد وجود کند می دهی عصب را وعروق قلب که اتونوم عصبی های رشته آسیب.شود

 کیفیت وکاهش ومرگ عوارض با همراه. آیند می پدید عروق وتحرکات قلب ضربان کنترول اختالالت

 .باشد می زندگی

 ایستادن با فشارخون شدید ،افت دراستراحت کاردی تاکی اتونوم گرفتاری درپی بالینی تظاهرات

 عالمت بی وانفارکتوس پزشکی،ایسکمی اقدامات پیرامون فیزیکی،ناپایداری فدالیت تحمل ،سنکوپ،عدم

 ،سکته کلیه مزمن کلیوی،نارسایی های خطربیماری چپ،افزایش بطن ودیاستولی سیستولی ،اختالالت

 نو  در% 92و یک نو  دیابتی بیماران% 15 در اتونوم گرفتاری.باشند می قلبی ناگهانی م زی،ومرگ

 .یابد می افزایش آن شیو  خون قند کنترول وعدم دیابت ومدت سن افزایش با.دارد وجود دو

 :اتونوم روپاتیون طبیدی تاریخچه

 همراه احتیاط با باید درسایرموارد کاربردآنها وبرای است آمده بدست دیابتی ازافراد ما های دانسته اغلب

 :از عبارتند دیابت نماهای از برخی.باشد

 .کرد آشکار را آن توان می تشخیص رزماند - 6

 نو  مسن درافراد و اول نو  و درافرادجوان.نیستند محدودکننده عوامل آن دربروز دیابت ونو  سن - 1

 .شود داده تشخیص تازه است ممکن دوم

 کند را پیشرفت تواند می جدی درمان.دارد اصلی نقش پیشرفت و درایجاد خون قند ضدیف کنترول - 9

 .بتاخیراندازد را اتونوم کارکردغیرطبیدی های وآزمون گرداند

 .شوند می آشکار زود های آزمون با پنهان اتونوم های روپاتیون -  2

 ازعوارض باشند ایسادن فشارخون افت سمپاتیک کارکرد اختالل همراه که اتونومیک نماهای - 5

 .هستند دیابت نسبی دیرهنگام

 .دارد ومیرمشارکت مرگ درمیزان داردکه وجود ودیابت عروقی-قلبی روپاتیون بین همبستگی - 1

 .کنند طی را ای جداگانه مسیر است ممکن دوم و اول نو  - 7

 .دارد وجود دهندهبستگی می نشان بررسی اما.نیست مدلوم دیابت ومدت اتونوم آسیب بین - 1
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 بیشتر تشخیص و خون قند میزان اختالل بودن طوالنی دلیل به دوم ومیردرنو  مرگ ومیزان شیو  - 3

 .است

 :عروقی-قلبی روپاتیون پیامدهای و بالینی تظاهرات

 دراستراحت کاردی تاکی

. شود می اداره سازوکارپاراسمپاتیکی توسظ عموما اما است پیچیده نسبته ب قلب ضربان راهبری

 تاکی باشند عروقی-قلبی اتونوم روپاتیون نخستین های یافته از قلب ضربان نوسانی ختالالتا درجاییکه

 واگ اختالالت با دیابتی دربیماران مشخص تاخیری های ازیافته قلب ثابت وضربان دراستراحت کاردی

 درآسیب.کند می بروز دردقیقه 692تا آن گهگاهی وافزایش دردقیقه622-32 استراحت ضربان.باشد می

 می بروز عروقی-قلبی اتونوم روپاتیون درجریان که است پیداشده ضربان تدداد بیشترین پاراسمپاتیک

 وجود سمپاتیک و واگ مرکب گرفتاری های یافته درآنها. باشد سمپاتیک اعصاب کارکرد به تامربوط کند

 فدالیت به که ثابتی ضربان.دارد قرار باالتری درسطح گرددولی برمی طبیدی بسوی به وضربان دارد

 ضربان بنابراین.دارد اشاره قلب کامل عصبی بی به ندهد پاسخی خواب ویا ، استرس ، متوسط فیزیکی

 به مگرآنکه باشد نمی حضورسایرعلل بدون عروقی-قلبی روپاتیون برای مدتبری تشخیصی مدیار قلب

 .برسد دردقیقه ضربان 622 از بیش

 قلب ضربان نوسان

 در که جوانان. دهند می پاسخ تحریکات به نسبت زمان درطول بطورثابت بدن فیزیولوژیک های دستگاه

 ویا پیرشدن درجاییکه.دهند می نمایش را واضح فیزیولوژیکی عالئم تافتی هم و نوسان هستند سالمت

 می افزایش آنها بودن ومرتب یافته کاهش آنها تافتی وهم پذیری نوسان دیده آسیب های دستگاه

 ای گسترده دردامنه قلب تددادضربان تحرکات شده کاسته پذیری نوسان که است شده فرض یابد 

 وبزرگسال کودک آنهادربیماران ونتایج بیماری باشدت توانند می وخیم های هاوآزردگی ازناخوشی

 بینی پیش در را قلب ضربان نوسان های گیری اندازه ارزش وهمکاران استین.بروزکنند بطورمدکوس

 مستقل پیشگوی یک قلب ضربان پذیری نوسان.دنآزمو شکمی آئورت جراحی با بیماران سیربالینی

 .است شده داده نشان ازجراحی بدد طوالنی شدن بستری

 بیهوشی القای از پیش باال فرکانس به پایین فرکانس ای مقایسه تناسب که دادند نشان وهمکاران فیلیپویا

 بیماری با بیماران در دوسال درخالل قلبی بزرگ وحوادث ومیرکلی ازمرگ قوی و مستقل پیشگوی یک

 این.بود گیرند قرارمی قلبی غیر جراحی بزرگ اعمال تحت که ظن مورد یا و شده اثبات قلبی عروق

 مرگ سال یک یرای قلب ضربان پذیری نوسان آگهی پیش ارزش درباره آنهارا قبلی های یافته نتایج

 عروق بیماری با غیرجراحی بیماران و عمومی درجمدیت هایی یافته تاییدکردوبا مشابه ومیردرجمدیت

 .است یکسان قلب احتقانی ونارسایی قلبی
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 کارکرد اختالل همانند قلب ضربان نوسان که دارد اظهارمی قلبی دربیماران بررسی چندین

 بالینی پیشگوکنندگان به نسبت عروقی قلبی ومیر مرگ برای تری قوی پیشگوکنندگان بارورسپتورها

 .هستند بطنی زودرس های وکمپلکس چپ بطن فراکشن اجکشن مانند سنتی

 قلب ضربان نوسان که رسد بنظرمی.کند می ت ییر هم عصبی ازحاالت درشماری قلب ضربان نوسان

 بازنمایی را شدیدم زی های آسیب درچیدمان مرکزی عصبی دستگاه کارکردی وضدیت تواند می

 درتشخیص مکمل ابزاری بدنوان قلب ضربان نوسان. دارد همبستگی عصبی نتایج ووخامت کندوبابقان

 بیماری با میردربیماران مرگبا  همراه قلبی اتونوم کارکرد اختالل.است شده م زپیشنهاد ساقه مرگ

 .باشد می آخر مرحله کلیوی

 توان می را ناتوانی پدیده بشود.این مرتبط دستگاه یک ناتوانی به منتج سپتیک شوک که است شده فرض

 همانند ازکودکان ویژه های درمراقبت ها بررسی.کرد کمیتی قلب ضربان نوسان رفتن ازدست بدنوان

 اولیه های بررسی نتایج با نتایج این. کند می حمایت را فرضیه این اتدوتوکسین دریافت داوطلب افراد

 .دهد می نشان را سپسیس تجربی های درمدل سازی روشن مدارک

 :فیزیکی فدالیت تحمل عدم

 را خون فشار و قلب ضربان به پاسخ.کند می دچاراختالل را فیزیکی فدالیت به تحمل اتونوم بد کارکرد

 طریقی بهر بیهوشی پیرامون مرحله بگیریم اگردرنظر. دهد ت ییرمی پاسخ دراین را قلب وبازده کاهد می

 .است اهمیت دارای این باشد فیزیکی فدالیت مشابه

 :بیهوشی پیرامون عروقی-قلبی ناپایداری

 بیماران با مقایسه در.یابد می افزایش دیابتی برابردربیماران9-1 بیهوشی پیرامون عروقی-قلبی عوارض

 قلب ضربان است وممکن بیهوشی القای خالل در گیرند می عمومی بیهوشی که دیابتی افراد دیابنی غیر

 خون فشار و قلب ضربان لوله ودرآوردن گذاری لوله ودرمرحله باشند داشته را کمتری فشارخون و

 بیشتر رگها کننده تن  داروهای به نیاز دندار اتونوم روپاتیون کسانیکه در.رود می باال کمتر

 بیماران تواند می فرکوئس های به سئلوفرکو باالی تناسب که اند داده نشان اخیر های بررسی.است

 را ASA1,2  با وپروستات سزارین برای اسپاینال درضمن شدید فشارخون افت خطرایجاد درمدرض

 را رگها گشادی اثرات توانند نمی بطورکامل کاردی تاکی و رگها تنگی طبیدی های واکنش.کند جداسازی

 اقدامات درحین دما کاهش وشدت عروقی-قلبی اتونوم روپاتیون بین اضافهبه .کنند جبران بیهوشی درپی

 ممکن.گردد می ها زخم بهبود واختالل داروها متابولیسم کاهش موجب داردکه وجود همبستگی پزشکی

 .بیفتد اتفاق هم ازهیپوکسی ناشی تهویه تحرک کاهش است

 :ایستادن با فشارخون افت

 تور62 بیشتراز دیاستولی ویا تور92 بیشتراز سیستولی فشارخون کاهش را ایستادن با فشارخون افت

 بطور ایستادن به درازکش از ت ییر. کنند می تدریف ایستادن به درازکش از وضدیت ت یر به درواکنش
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 افزایش شودکه می مرکزی سمپاتیک واسطه بارورسپتوربا محرک بازتاب فدالیت به منتج طبیدی

 مدموال ایستادن با فشارخون افت دیابتی بیماران در.دارد پی در را قلب وتقویت محیطی عروق مقاومت

 با فشارخون افت با بیماران. است منتسب طحالی عروق بخصوص سمپاتیک وابران های رشته آسیب به

 .دهند می جواب وضدیتی ت ییرات به سختی به عمل اتاق در ایستادن

  کاردی برادی های سندروم و ایستادن با کاردی تاکی

 برادی ویا کاردی تاکی ت ییروضدیت با اما.است ایستادن درپی فشارخون افت فقدان ناهنجاریها مدیاراین

 .است نشده روشن هنوزبخوبی ها آن زایی آسیب.شود می دیده کاردی

 عصب انداختن ازکار های سندروم/ میوکارد پنهان ایسکمی

 رادچاراختالل قلب انفارکتوس ویا ایسکمی بموقع تشخیص تواند می ایسکمیک درد ازادراک کاستن

 پیچیده بهرحال میوکارد درد بی انفارکتوس سازوکارهای. افتد تاخیرمی به مناسب درمان بنابراین.کند

 القان کامال درد برانگیختن برای را ای زیرآستانه ایسکمی درد ت ییرآستانه.اند نشده شناخته وبخوبی هستند

 می درنظر احتمالی سازوکارهای بدنوان را قلبی اتونوم آوران عصبی های رشته بد کارکرد و کند نمی

 عروقی-قلبی اتونوم کارکرد آزمایش و کنند می طلب را بیشتری توجه اتونوم روپاتیون با بیماران.آورند

 در نوارقلب تجزیه. باشد قلبی رگهای بیماری با دیابتیک دربیماران  ارزیابی از مهمی بخش است ممکن

 عروقی-قلبی وحوادث زودرس قلبی وعوارض میوکارد پنهان دجارایسکمی ازعمل دربدد که بیمارانی

 بدنوان توان ونمی نیست پیشگو آزمون این حال بااین.تراست طوالنی شوند می بهرعلت ناخواسته

 .باشد دارند قلبی درست مداخله نیازبه که عروقی-قلبی خطرعوارض درمدرض ابزارجداسازبیماران

 :مرگ خطر افزایش

 اگرچه.کنند می اشاره اتونوم روپاتیون با بیماران در مرگ خطر نسبی افزایش به ها ازبررسی شماری

 در عروقی-قلبی روپاتیون خطر که اند داده نشان برخی.نیست روشن همیشه مرگ اصلی سازوکار

 که است تصورشدهاین  به منجر که. است داشته افزایش اند داشته طوالنی QT  فاصله که دیابتی بیماران

 مربوط قلبی ارست از ناگهانی مرگ و بدخیم های آریتمی استددادبه است ممکن عروقی-قلبی روپاتیون

 نیتدی که باشیم داشته یاد به بایستمی . بیافزاید را طوالنیQT   سندروم همانند ها دوپینت تورسات به

 می مشکل عروقی-قلبی های بیماری با همراهی بدلت برمرگ عروقی-قلبی های روپاتینو مستقل اثرات

 آزمون یک.  است بیشتر دیابتی غیر با درمقایسه دیابتی دربیماران قلبی ازسکته دبد مرگ میزان. باشد

 خوبی پیشگوی بگیرد اندازه عمیق تنفس درخالل دقیقه یک برای را قلب ضربان نوسان که ساده بالینی

  .است بوده قلبی سکته ازاولین بدد مرگ کلی ازمیزان

 :قلب نارسایی

 وجود قلب نارسایی با دربیماران نتایج با سمپاتیک عصبی دستگاه فدالیت با درارتباط فراوانی شواهد

 های بررسی.است راه درآغاز آنها شناخت که دارد عروقی-قلبی پیچیده اثرات پاراسمپاتیک فدالیت.دارند
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 قلب نارسایی ایجاد درخالل اتونوم واختالالت کارکردبدقلب بین نزدیکی رابطه که اند داده اخیرنشان

 را اثرسودمندشان توانند می قلب نارسایی موجود های درمان برخی که دهند می نشان شواهد.دارد وجود

. باشند داشته اثرموسکارینی یک است ممکن ACE  های دهنده وقفه.باشند داشته پاراسمپاتیک تون روی

 .دهند ت ییر سودبخشی بنحو را آن وتدداد قلب ضربان نوسان است ممکن ها استاتین

 :اتونوم کاردیوپاتی

 حضور درعدم دیاستولی بویژه و سیستولی کارکرد های ناهنجاری با ندتوا می عروقی-قلبی روپاتیون

 شدت از توجهی قابل اکوهمراهی های بررسی.باشند داشته همبستگی دیابتی دربیماران قلبی بیماری

 پرشدن با شده تشدید دهلیزی همراهی با و دیاستولی پرشدن میزان اوج کاهش با عروقی-قلبی روپاتیون

 .است شده ارزیابی اکوداپلر با که است شده داده نشان دیاستولی

  :گذاری لوله و بیهوشی آغاز به ها واکنش

 دربرابرآغازبیهوشی غیرطبیدی های واکنش و یافته افزایش بیهوشی درخالل عروقی-قلبی ناپایداری

 دربرخی که است توجه جالب.است شده داده شره اتونوم روپاتیون با دیابتی دربیماران گذاری ولوله

 شده ارزیابی گذاری لوله به واکنش شده ثابت اتونوم روپاتیونو دیابت بیماری با مطالده مورد بیماران

 حالت برخی. است بکاررفته وکرونیوم و پنتونووتی وزن هرکیلو برای میکرو1 فنتانیل درآنها است و

 م ایرآموزش این.بود وکرونیوم ازتجویز بدد ثانیه 612  اند شده گذاری لوله بیماران که خاص های

 .باشد می اتونوم روپاتیون با دربیماران سریع القای لزوم درباره

 :پذیری بیشترنوسان شره

 ثبات وحفظ پذیری نوسان درکاهش تندرستی های دستگاه فیزولوژیکی راهبری کالسیک بامفاهیم

 ضربان مانند ها دستگاه انوا  بازده هومستازبهرحال پیشگوهای برخالف.هستند خودتنظیم فیزیولوژیکی

 فیزیولوژیک های مدیاردستگاه.نوسان می کنند استراحت درشرایط حتی  ای پیچیده روش به قلب طبیدی

 بینی پیش تحریکات به واکنش ظرفیت و تطابق آنها سالم کارکرد مدرف نمای.آنهاست مدمول پیچیدگی

ازآن راه ها  فیزیولوژیک های دستگاه که ی استمشخص تحلیل جدید شگردهای.هاست واسترس نشده

توجه  جلب شود می ارجا  آشفتگی نظریه به اغلب که غیرخطی تحرکات به بخصوص.کنند کارمی

 .است گردیده

 میانگین تقریبا ها این.است شده داده زیرنمایش درقسمت قلب ضربان درباره دوبیمارمختلف منحنی

 داردبه اشاره چشمی مشاهده حال بااین.کنند می اشاره بالینی مرتبط اختالف به که دارند یکسان وواریانس

 هومستاز درباره کالسیک شگردهای.دهند می نمایش را متفاوتی  مشخص نظم هم دنباله دوداده اینکه

 آمده بدست درزیر که نویزی عالمت اما .شوند سرکوب بایستی شوند می نویزدرنظرگرفته که اغلب

 پزشکی رد. باشد بیماری آغاز یا پیری نشان است ممکن خطیرغی نوسان نبودن.است نمایانگرسالمتی

 را اورگانی چند اختالل سندروم آغاز تواند می ظریف نوسان نبود که است شده مشاهده ویژه مراقبت
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 اختالل این.گردد می ارجا  تجزیه و نپیوستن به این گاهی.باشد سالمتی برگشت نشان آن وبرگشت ندادهد

 است ممکن این که اندیشند می پژوهشگران و باشد می شاهدبدنوان  سالم  ورزشکاران در اتونومی نظم

 برای اطالعات نظرازسازوکاراینف صر.شود می مشاهده بدحال دربیماران باشدکه تنظیمدر نارسایی

 که جدید های درمان.روند می بکار درمان جدید اشکال برای امیدواری همانند آگهی پیش و تشخیص

. که اسامی هیجان انگیزی دارند نظمی بی ضد راهبری و نظمی بی ریبراه هستندمانند نظری برخی

 بیماران بهبودی وامید ت ییردهند را رفتارفیزیولوژیکی توانند می خارجی تحریکات که است این آن اصل

 نتایجی ها این و بوده جبران یا تطبیق توانایی وکاهش ذخیره نبود بازتاب مسئله این دراصل.دهند نوید را

 .باشد داشته ذهنیت ازآنها بایستی بیهوشی متخصص که هستند

  RSI  مدده تحرکی کم

 تحرک کمی همراه که است اتونوم روپاتیون با دربیماران  بیهوشی متخصص برایچالشی  ازاصول یکی

 به پاسخ برای. است آسپیراسیون از پیشگیری برای سریع القای برروی ها بحث تمرکز. باشند می مدده

 عروقی-قلبی روپاتیون آیا.  شود داده اتونوم روپاتیون تشخیص روش ابتداتوضیح است الزم پرسش این

  گوارش عصبی دستگاه که رداشتبخاط باید دهد  می اطالعاتی گوارش عصبی دستگاه سالمت درباره

 همچون پپتیدها از زیادی شمار با است مرکزی و طحالی های بازتاب شامل پیچیده بسیار شبکه یک

 اتونوم عروقی-قلبی روپاتیون وجود نیست الزم پس. شوند می میانچی کولین استیل مانند ترانسمیترهایی

 .کنیم دنبال مدده تحرکی کم پیداکردن برای را
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 از غیر دیگری های علت به توانند می اما است فراوان نسبتا گوارشی های سندروم دیابتی دربیماران

% 52 به نزدیک.  است مربوط واگ به بخشی تا اقل حد مری کارکرد اختالل. باشد اتونوم اختالل

 بستگی واگ کارکرد به زیادی تاحدود مدده تخلیه. دارند مدده درتخلیه تاخیر طوالنی دیابت با بیماران

 ازنظربالینی دیابتی دربیماران مدده تحرک کمی. باشد دیده آسیب بشدت دیابت در است ممکن که دارد

 HIV  با بیماران در مدده تخلیه.کنند پژوهش به وادار هم ها سایرعلت به ها نشان وحضور است خاموش

 چندین ودراصل باشد داشته بستگی اتونوم کارکردبد با نیست والزم است تاخیرهمراه با اغلب مثبت

 با بیهوشی القای بایستی بیمارناشتا در آیا مدده تحرک کمی از درجاتی وجود فرض با حتی. است عاملی

 .دهد می ارائه را موضو  این در پاسخ به کمک  مندلسون آقای اصلی مقاله.  گیرد انجام رعتس
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 :آسپیراسیون و مندلسون

. شد منتشر 6321 سال در ومامایی زنان بیهوشی درخالل آسپیراسیون درباره مندلسون کالسیک مقاله

 22261 او.شد نسبی توجهی ازبی تاریک دوره یک درپی آسپیراسیون مجذوباو شخصی درتجارب

 اکسید نیتروس  ماسکبیماران  .قرارداد آزمایش موردرا  سزارین برای عمومی بیهوشی با اززنان مورد

 .داشت وجود( 2.225)%مرگ مورد1 و %(65) آسپیراسیون مورد 11. بودند کرده واتردریافت

  ( RSI ) بیهوشی سریع القای

 آسپیراسیون خطر دانیم می    کنیم برخورد چگونه شده اثبات اتونوم روپاتیون وجود بادر بیماران ناشتا 

 القای در را یعروق-قلبی ثبات ازپژوهشگران برخی که است روشن.است پرخطرپایین درگروه حتی

 همراه باحتمال اتونوم روپاتیون دیابتی دربیماران بویژه. کنند می انتخاب خود درمطالدات بیهوشی سریع

 می قلب های رگ بیماری به منتج اغلب باشدکه می کوچک و بزرگ خون گردش های رگ آسیب

 شواهد. است درست هم کلیه نارسایی مانند اتونوم روپاتیون با همراه های بیماری سایر درباره این.شود

 سایرعوامل وجود درعدمکه  استاین  خردمندانه بهرحال.است دست در  موضو این روشنی برای اندکی

 همراه های بیماری سایر اگر بخصوص نیست الزم بیهوشی سریع القای اصوال آسپیراسیون آفرینخطر

  .دارند اشاره همودیامیک ثبات اهمیت به

  HIV  عفونت

 ایدز بیماری در رسد می بنظر اگرچه.است شده شناخته HIV  با بیماران در اتونوم کارکرد اختالالت

 مثبت سرولوژیک وی– ای-اچ  بیماران که کنند می اشاره گزارش چندین تراست شدید و فراوانتر

 اختالل این شدت. دهند می نشان اتونونومی دیس برای شواهدی هستند عفونت اولیه درمراحل که وآنهایی

 و ویروس بین تدامل و ویروسی مستقیم اثرات باضافه.باشد می بیماری پیشرفت مراحل با همراه اتونوم

 آخر مراحل در سندروم این درتظاهرات است ممکن ت ذیه سون و ها ویتامین وکمبود وداروها میزبان

 دیده پاراسمپاتیک و سمپاتیک دستگاه های ناهنجاری اتونومی های درآزمایش.کنند بازی نقش ناخوشی

 .شود می
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 فصل يازدهم                                                  

 :ايست قلبی

مرگ درپی ایست قلبی مرگی طبیدی است که ازعلل قلبی بوده وباازهوش رفتن ناگهانی ظرف یک 

ممکن است بیماری زمینه ای قلبی وجود داشته باشد یا وجودنداشته باشد.مهم آنست  ساعت خبرمی کند.

 که روش وزمان اتفاق غیرمنتظره است.

 برای اغنای مالحظات بالینی وعلمی وقانونی واجتماعی چهار عنصرهم وجه باید درنظرباشند:

 – 2( cardiac arrestایست قلبی ) – 9( onsetشرو  ) -1( prodromesپیش ساخت ها ) – 6

 ( .biologic deathمرگ بیولوژیک )

بدلت اینکه علت آغازین مرگ اختالالت ناگهانی کارکردقلبی بهمراهی ازدست رفتن هوشیاری است 

توقف گردش این سازوکارکه بطورمستقیم مسئول ایست قلبی وپی آمد هرتدریفی باید زمان کوتاه بین آغاز

است فاصله بین آغاز مربوط تدریف یکساعته که مقدمتا به مدت واقده پایانی خون مشخص شود.بنابر

به اختالل پاتوفیزیولوژیکی که به ایست قلبی منجرمی شود وآغاز خود ایست قلبی  کهنشانگان است را

 اشاره دارد.

حادثه به پیش ساخت ها که هفته ها وماه ها قبل ازحادثه بوده اند پیش بینی کننده اختصاصی و حساس 

ایست ها ونشانه های پیش نمایشی که درخالل روزها وهفته های قبل از قریب الوقو  نیستند.اما نشان

  .ی باشنداختصاصحتمی نزدیک ممکن است برای ایست قلبی که ناگهان بروز کنند قلبی 

ایست قلبی دترازنشانه های اختالل ریتم اغلب زوه ای ، تن  نفس ،یاتپش قلب وسایرناگهانی درد سینآغاز

عنصرچهارم مرگ  .می کند تدریفورانمایان کرده  ایست قلبییکساعته اتفاق پایانی رسند وآغازمی سر

بااین حال  بیولوژیک پی آمد بالفاصله ایست قلبی درسابقه است و مدموال ظرف چنددقیقه بروزمی کند.

و مرگ بیولوژیک برای  عموما تدریف پاتولوژی بالینی موردقبول تایکساعت بین آغاز حادثه نهایی

 های حامی حیات ممکن استتماعی  ونهادجمداخالت جریان های ا الزم است. برای نمونه شرایط خاص 

که موجب آسیب شرو  چرخه پاتولوژی تدریف دیگری از مرگ بیولوژیک داشته باشند. بیماربدداز

به باالخره منجر می ماند.اماازنظر بیولوژی برای مدت طوالنی زنده ولی  شده استبیماربرگشت ناپذیر 

این حادثه سببی پاتولوژیکی و بالینی خودش ایست قلبی است تااینکه می شود.دراین شرایط اومرگ 

علمی  تنها به مرگ راازنظر بیولوژی و قانونی و بنابراینباشد. عوامل مسئول درتاخیر مرگ بیولوژی

.اما اغلب مربوط می دانندبیولوژی  حادثه مطلق وبرگشت ناپذیر محدود به توقف همه کارکردهای

یولوژی که در پی ایست قلبی است و به مرگ ببه تدریف مرگ ناگهانی قلبی دراثرمطالدات مرتبط 

که روز نیست .باالخره پاتولوژیست های پزشکی قانونی  92ایست قلبی ویا ظرف بستری شدن بدداز

زنده می ماند که شخص شناخته شده ای  مرگ های بدون شاهد رامطالده می کنندمرگ ناگهانی را برای

  بکارمی برند. ساعت قبل طبیدی بنظر میرسد 12 وظرف مدت
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 همه گیرشناسی ازنگاه پاتوفیزیولوژی 

  :ریسک برمبنای سوبستریت –الف 

 بیماری عروق کرونر)عروق اپی کاردیال وداخل ماهیچه ای ، انفاکتوس میوکارد( - 6        

 میوپاتی ، اینفیلتراسیون ، التهاب ، والوپاتی  - 1       

 هایپرتروفی - 9       

 ریسک مبتی براکسپرشن:  –ب 

 اختالل بطن چپ و نارسایی قلب  - 6      

 ناهنجاری های متابولیکی - 1      

 نوسانات اتونومیک - 9     

 علل مبتی بر مکانیسم: –پ 

 بطنیفیبریالسیون/بی نبضی  – 6     

 فدالیت الکتریکی بی نبض – 1     

 آسیستول – 9     

بروزمرگ ناگهانی دردومقطع سنی یکی درسال اول زندگی ازجمله سندروم مرگ ناگهانی شیرخواران  

ی ازقلب درسیاه میزان وقو  مرگ ناگهانسالگی بیشتراتفاق می افتد. 75و  25ودیگری درسن بین 

 کمتراست.ها . در نژاد اسپانیایی پوستان بیشتر ازسفید پوستان است 

. زیرا زنان از دوره قبل از زن هاسترگ ناگهانی قلبی درخالل جوانی درمردها بسیار بیشترسندروم م

سالگی  15دهند که تاقبل از  بهره می برند. مطالدات نشان میازمنوپوزدرجهت کنترول آترواسکلروز

وحتی کمترمی شود.بدد از  1به 6این نسبت  زبر زنان درمدرض این مرگ هستند.بدد ابرا7-2 مردان

عوامل خطری مانند کشیدن سیگار و دیابت و زنان افزایش می یابدمنوپوزمیزان مرگ ناگهانی ازقلب در

 چاقی براین خطرات می افزاید. وومصرف قرص های ضدبارداری وهایپر لیپیدمی 

 توارث

های ژنتیکی شناخته شده یا مظنون را عوامل الگوهای فامیلی خطرمرگ ناگهانی قلبی که نتیجه گونه 

این مفهوم بطورعام برای ایجاد بیماری وظهور مرگ ناگهانی بسیارمهم درفهرست خطرات می آورند.
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قلبی دراختالالت عمومی ودرموارد خصوصی درآریتمی های توارثی همراه مرگ ناگهانی قلبی می توان 

 ستند:ارتباطات مختلف ژنی چها دسته هد.ازنظربکاربر

طوالنی، سندروم بروگادا،تاکی  QTسندروم های آریتمی ناشایع اولیه ارثی مانند سندروم های  –الف 

های ساختاری ناشایع همراه با کاردی بطنی پلی مورفی دراثر کاته کوالمینی یا فیبریالسیون ، بیماری 

طر اکتسابی یا القایی هیپرتروفی ودیسپالزی بطن چپ ، خ و کاردیومیوپاتیمرگ ناگهانی مانند خطر

اری های طوالنی القای دارویی یا پروآریتمی واختالالت الکترولیتی، بیم QTبرای ریتم مانند اینتروال 

 مرگ ناگهانی قلبی مانند بیماری عروق قلبی و کاردیومیوپاتی غیرایسکمی.اکتسابی شایع همراه  خطر

اصلی برای این عناوین وپیوست هایشان  وارینت های ژنتیکی دربرخی کروموزوم هابدنوان پایه های

 نقشه برداری شده است.

 مشخصات عمومی خطرمرگ ناگهانی قلبی: –عوامل خطر برای مرگ ناگهانی قلبی 

 در برای آترواسکلروزکرونریخطرمرسوم کردن خطربرای بیماری عروق کرونرباعوامل فهرست 

کسانی که توان برای تمیزبیماران درخطراز ولی نمی.  تشخیص سطوه خطرجمدی وفردی سودمنداست

ره ریسک های عوامل تحلیل های چندمت یدرخطرسایرتظاهرات بیماری عروق قلبی هستند بکاربرد.

تروکاردیولوژی وظرفیت کسن ودیابت وفشارخون سیستولی وتددادضربان قلب واختالالت الانتخابی مانند

% همه مرگ 52ل مدین شده اند که تقریبا حیاتی ووزن نسبی ومصرف سیگار وسطح سرمی کلسترو

 دردهک باالترین خطر برپایه عوامل چندتایی خطربروزمی کند.% جمدیت 62در های ناگهانی قلبی

القوه هستند که موجب ازنشانه های ب تصادفی قلبیهای درنوار طوالنی QTcسابقه دیابت وگرایش به 

همودینامیک بین مرگ های الگوهای آنژیوگرافی وود.اگرچه توجه به پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی می ش

خوشه بندی فامیلی منجر به تدیین غیرقلبی نشان می دهندولی درشرایط خاص هستند. ا ازناگهامنی قلبی ر

 ناهنجاری های ژنی واستدداد به بروزمرگ ناگهانی قلبی می شود.

عامل مهمی برای ظهورمرگ شده ای برای بیماری عروق قلبی بوده وفشارخون عامل خطر شناخته 

تناسب مرگ های ناگهانی به مرگ افزایش سطوه فشارخون سیستولی بر بااین حال ناگهانی قلبی است.

رگ های کرونری مشاهده نشده ونسبت مبین غلظت کلسترول های عروق قلبی بطورکلی تاثیری ندارد. 

برنسبت  ST-Tاصی موج الگوی نوارقلبی درهیپرتروفی بطن چپ وناهنجاری های غیراختصاست. 

مرگ های کرونری که ناگهانی وغیرمنتظره هستندتاثیری ندارد. فقط ناهنجاریهای هدایتی درون بطنی 

شماری بی تناسب ازمرگ های ناگهانی قلبی را مطره می کند.یک مشاهده قدیمی تحمیلی با داده های 

 نوان نشان خطر اشاره می کند.بد QRS( به اهمیت مدت  deviceحاصل ازبرخی آزمون های چیدمانی )

رابطه ظرفیت حیاتی اندک نیز به خطر نا مناسب ناگهانی دربرابر مرگ های کلی کرونری مطره است.

نزدیکی بین مرگ های ناگهانی و ظرفیت عملی مورد توجه است بااین حال نسبت مرگ هایی که ناگهانی 

ه ها ازجمله آنهایی که بیماری قلبی بالینی % درتمام گرو57% تا52بودند با طبقه بندی عملی دردامنه 
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بودند ت ییر نمی کند. سایر بررسی ها مطره  functional class IVنداشتند وآنهایی که در رتبه عملی 

ظرفیت عملی بهتر درخطرکمتری برای مردن هستند ولی در اتفاق یی قلب وکرده اند که بیماران با نارسا

 شند.مرگ درنسبت باالیی می باناگهانی 

 علل مرگ ناگهانی:

 ناهنجاری های شریان های کرونری – 6

% مرگهای ناگهانی درغرب است و 12اقل مسئول بیماری شریان های کرونری وپی آمدهای آن حد

% بقسه را دربرمی گیرد.بیماری شریان کرونر درسایر نقاط 65-%62ایسکمی کاردیومیوپاتی های غیر

 می باشد. کمتراست شایعاترواکلروزهم که دنیا

 ازاترواسکلروزغیرناهنجاری های شریان کرونر

 تراست شایع ریوی شریان از کرونرچپ شریان مدخل  بیماری میانضایدات سرشتی که دراین  -الف 

 بدون دربال ین. بیشتراست باشند نشده جراحی عمل که وکودکان درشیرخواران مرگ میزان وهمراه

 .دارد وجود قلبی خطرمرگ مداخله

درپی آندوکاردیت دریچه آئورت ودریچه های مصنوعی آئورت ومیترال آمبولی شریان کرونر -ب 

 .وآمبولی دیواره بطن چپ ودرتدقیب جراحی و کاتتریزاسون 

دربیماری کاوازاکی وپولی آرتریت نودوزا وتنگی مدخل کرونری درالتهاب کرونری آرتریت  -پ 

 سیفلیسی آئورت

 ان های کرونری است.ای مکانیکی شریناهنجاری ه -ت 

سندروم مارفان .بددازتروما ودر دوره پری یا بدون دایسکشن آئورت دردایسکشن شریان کرونری با

پارتوم حاملگی . پرولپس پولیپ میگزوم از دریچه آئورت به داخل سوراخ کرونری پارگی ودایسکشن 

سینوس والسالوا با گرفتاری سوراخ کرونری و ابتدای شریان ها.پل های عمیق میوکاردی بر روی 

 شریان ها 

 اسپاسم شریان کرونری

 می گیرند.کرونری کمتر درمدرض خطرمرگ قرار وریدی-انیفیستول شری  -ث 

 بطورکلی علل وعوامل کمک کنده برای مرگ ناگهانی قلبی شامل:

 گرفتاری های عروق قلبی – 6

 هیپرتروفی بطن بطنی – 1
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 بیماری های میوکارد و اختالالت آن با یا بدون نارسایی قلب –9

 نئوپالستیکی ودژنراتیواینفیلتراتیو و فرایندهای التهابی و – 2

 بیماری های دریچه ای – 5

 بیماری های سرشتی  - 1

 اختالالت الکتروفیزیولوژیکی – 7

 ناپایداری الکتریکی مربوط به اثرات دستگاه عصبی مرکزی ونوروهورمنی – 1

 سندرم مرگ ناگهانی شیرخوران وبچه ها – 3

 متفرقه ها – 62

 آسیب شناسی وپاتوفیزیولوژی

 بسیاری ازبیماران دارای علت آترواسکلروز هستند.درصد 

 آسیستول تقسیم می شوند.-سازوکارالکتریکی ایست قلبی به حوادث تاکی آریتمی وبرادی آریتمیک

 نمای بالینی ایست قلبی

ایست قلبی با محوناگهانی هوشیاری دراثر جریان خون ناکافی م زدرنتیجه نارسایی پمپ قلبی مشخص 

 که مداخله موثری انجام نشود تقریبا همیشه به مرگ منتهی می گردد. می شود. درصورتی
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 دوازدهمفصل                                            

 اغما يا کما 

 تدریف : 

تیرگی است.مراکز بزرگ اختالالت خودآگاهی بخش فوریت هادر% پذیرش ها در5حدود تخمینی بطور

 واستوپور یامنگی )دروزینس کانفیوژن(رابسادگی نمی توان ازکاهش سطح هوشیاری)خودآگاهیدر

 هردو با برخی اختالالت پزشکی مشابه ایجاد می شوند. ( جداکرد.یا اغماوکما یاخیرگی

آنها  وارتباطات گستردهسامانه فعال کننده مشبک االموس ودستگاهی ازساقه م ز فوقانی و نورون های ت

داری از ضدف فدالیت نورونی در هوشیاری را نگه می دارند. کاهش بی-به نیمکره های م زی بیداری

 پدید می آید. سامانه شبکه مشبکنیم کره م زی ویا هر

های ذهنی بستگی دارد.  منسجم وسامان یافته وتجارب ذهنی وهیجانات وفرایندوفکرکردن به تفکر بیداری

 م ز جای گرفته اند.از یهرکدام درنواحی مدین

آگاهی اینست که موجود زنده این جریان شخصی ازتفکرات وتجارب هیجانی را دریافت کند. -الزمه خود

تای اسات بهتارین تدریاف بای تاوجهی وبای دقبا ی تفکرات که مدموال همراه درحفظ تسلسل دسته یناتوانی 

واب سابک باوده تاللی است که شبیه خمنگی یا دروزینس اخاختالل محتوای خودآگاهی است.گیجی بوده و

آن با لمس ویا صدا برانگیخته شده و می تواند هوشایاری خاودرا بارای مادت کوتااهی که بیمار بسادگی از

 حفظ کند.

 هوشیاری سطح و شناسایی و درتوجه ونوسانیپذیر برگشت مدموال که است وموقتی حاد اختاللی دلیریوم

 تصویربرداری مدموال و آزمایشگاه با همراه بالینی تشخیص. ستداروهاو آزردگی هرنو  آن علل.  است

 افراد میان در اما کند بروز درهرسنی است ممکن دلیریم .استبیمار نگهداری و علت رفع درمان.  است

 که بیماران از% 52-65. دارند دلیریم شوند می بستری که مسن افراد% 62 اقل حد. تراست شایع مسن

 های مراقبت بخش بیماران نزد سالمندان ودرخانه ازجراحی بدد. اند داشته دلیریم اند داشته بستری سابقه

 عمومی اختالل یک یا و دارو مصرف به مربوط شود دیده دلیریم جوان اگردرافراد. دارد شیو  هم ویژه

 عدم حاد حالت ویا توکسیک یا متابولیک انسفالوپاتی گاهی را دلیریم. است حیات تهدیدکننده

 است اختالل مورد توجه دردلیریم که است دراین دمانس با دلیریم تفاوت. نامند می( کانفیوژنال)تمرکز

 است. گردیده درم زایجاد آناتومیکی وت ییرات نیست برگشت قابل و دارد اختالل حافظه دردمانس ولی

 تهدید حادوگاهی وبیماری دارویی مسمومیت اثر در بیماری و پذیراست برگشت ت ییرات دردلیریم اما

 می دیده بیشتر نوسانات و هوشیاری وسطح وشناخت توجه مانند شناسایی اختالالت. شود می ایجاد کننده

 .شود

)مدادل سدیشن تحریکات شدید و مکرربا را به حالتی تدریف می کنند که درآن بیمار )بی حسی (استوپور

 می تواند بیدار شود. متوسط (
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اطااالق ماای شااود کااه بیماربااا تحریکااات بیاادار نماای شااودوتوجهی باارای دوری از اغمااا یااا کومااا بااه حااالتی 

 تحریکات دردناک ندارد.

 حالت تیرگی خودآگاهی یا کانفیوز:

 از دسات مای دهاد. بایحالتی رفتاری است که ذهن روشنایی و ارتباط وفهم وخاردورزی خاود را کانفیوز

که حالت حاد تیرگی ذهن بادترمی شاود همینطوراصلی است . با این حال اعتنایی وسردرگمی نشانه های 

فضایی وجنبه های مختلف  کارکرد دیدوعادت ها ووادراک وفهم و حل مسئله وزبان  دست رفتن حافظهاز

 . هیجانی پیشرفت می کنند وهرکدام درمحلی خاص دردستگاه عصبی جای دارند رفتارهای

توجاه بتنهاایی پیچیاده در نتیجاه اثارات فراگیار درابتدای فرایند مشکل بتوان فهمید که این کاارکرد هاای در

عوامل دارویی که منشان شایع بیماری های متابولیکی و.اما اختالل کارکرد کلی قشرم زازشوند کاسته می

انسافالوپاتی دارد کاه تیرگای ذهنای است. بیمااری را مای تاوان گفات رحالت تیرگی ذهن هستند مورد انتظا

آن مازمن اشد که درتابلویی ازناخوشی زوال عقل ب رگی ذهن ممکن استتیباشد.داشته همراه باسردرگمی 

اسات  کاانفیوز مدماوال آرامجدا می ساازد. بیمار حادکانفیوزاز رانامناسب برحافظه اغلب اثربودن فرایند و

محایط  یربرخای ماوارد ایلوشان هاا کاه تفساومایل باه ساخن گفاتن نیسات وازنظار فیزیکای فداال نیسات. در

رونای خودبخاودی اسات که ادراک د درست نیست ویا هالوسینیشن است بیرونی مانند منظروصدا واجسام

رولوژیسات هاا بکاربرند ولی نود اصطاله دلیریم را مادل کانفیوزهستند. روانپزشکان مایلنهمراه کانفیوز

لیاک هاا یدن الکال باه الکرنرساهایپرسمپاتیکوتونیک و حالت هالوسینی که اغلب دراثآنرا برای آژیتیشن و

 می برند.وداروهای هالسنیک بکار
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 اغما:کانفیشن وپاتوفیزیولوژی 

 

 

 

 ( وwakefullness) بیاااداری:  اسااات اصااالی جااازن دو از مرکاااب( conciousness) آگااااهیخود حاااس

  محتوای ویا هوشیاری.  (alertness) هوشیاری( وawarness) وآگاهی  (arousability) برانگیختگی

 در حافظاه و ،درک توجاه جملاه از. اسات تاری عاالی ازکارکردهاای مرکب کونسیانس یا آگاهیخود حس

 و انتخااب که وجامدی اجرایی وکارکردهای محرکی و مراکزهیجانی ، گویی سخن های دستگاه با ارتباط

 برانگیزش دستگاه اغما بنابراین.باشد بیدار شخص است الزم درآگاهی.کند می فراهم را ها واکنش هدایت

 .دهیم توضیح است الزم را برانگیزش دستگاه این. است درگیرکرده را م ز

 ها گربه م ز روی تخریبی و تحریکی تجارب تددادی ماگون6323 درسال و موروتزی 6322 درسال

 کارکردی یکپارچگی به هوشیاری-آگاهی و برانگیزش که رسیدند نتیجه این به و دادند انجام ها ومیمون

 در مشبک شبکه شامل تحریکی شبکه شداین مدلوم.  ARAS)  ) نیازدارد آوران مشبک کننده فدال دستگاه

 قشرم ز با بطورگسترده وازاینجا وهیپوتاالموس تاالموس به ارتباطات باووپونز م زمیانی پشتی بخش

 .مرتبط است 

 میاانی های هسته درتاالموس. گرفت انجام بیشتری وشناسایی شد شناخته مدتبر ARAS کلیدی نقش مفهوم

 تاااالموس مشابک هساته توسااط تااالموس خروجای. م زهسااتند سااقه ارتبااط اصاالی مقاصاد ای تی اه باین و

 نوروترانسامیتر از شماری. است تاالموس اصلی تنه روی خاکستری ازماده ای ورقه شودکه می کنترول

 کاه ساروتونین و کاولین اساتیل و دوپاامین و نفرین نوراپی مانند موثرهستند ARAS ارتباطی دردستگاه ها

 وبرانااوا  دارد ARAS در موضاادی نقااش گلوتامااات. مشاا ولند ومراکزهیپوتاااالموس م ااز ساااقه درروابااط
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 الزم روناد می م ز به که مسیرهایی انتخاب و سازی متناسب برای ARAS وقفه. گذارد اثرمی ها گیرنده

 پایس بیداری-خواب دوره برای هیپوتاالموس. دور می بکار کند می عمل مختلف برسطوه که گابا. است

 اضافه به هیپوکرتین/واورکسین هیستامین جمله از بکارند دراینجا هایی نوروترانسمیتر. است میکرمهمی

 در کاه آنسات خااطر باه نیسات مادت طاوالنی وضادیت یک اغما چرا اینکه. دوپامین و گلوتامین ، A گابا

 .آید می پدید بسیارگسترده آزردگی

با قطع انتقال مواد انرژی دار در هیپوکسی یاایساکمی یاا هیپوگلیسامی وت ییارات  یاغما با منشان متابولیک

یااا  در داروهااا یااا مساامومیت بااا الکاال یامتابولیاات هااای ساامی دروناازادیپاارده ساالول نااورونی ی واکاانش هااا

توانند موجب کارکرد بد وگسترده در این اختالالت متشابه متابولیکی می ایجاد می شود.یا صر   آنستزی

هنی وحالات حااد کاانفیوزی گاردد. درایان مسایرکانفیوزحادو به کاهش تمام جنبه های ذم زشده ومنجرقشر

 گرفت.پاتی متابولیک درنظروادامه انسفالاغما در

ه کتواسایدوز عماومی پزشاکی از جملاتشنج هاا باه علال چنادین گرفتااری اختالالت اسموالریتی دراغما و 

ب م از باا ساطح خودآگااهی در حااالت تی وهیپونااترمی درگیرهساتند. حجام آغیر دیابدیابتی هیپراسموالر

وه سادیم کمتار از عوامل نقاش احتماالی دارناد. ساطسموالرارتباط واضح دارد اما سایرهیپوا -هیپوناترمی

 میلای 615 ازولای اساموالریتی کمتار.موجب کانفیوشن حااد یاا تحات حااد مای شاودمیلی مول درلیتر 615

مااول همااراه بااا اغماوتشاانج اساات کااه بسااتگی بااه ساارعت ایجاااد هیپوناااترمی دارد. دراغمااای هیپراسااموالر 

 است.میلی اسمول درلیتر 952یتی سرم باالی عموما اسموالر

وسرعت بروز کاسته می شود. باین اسایدوز   PaCO2کربنیک سطح خودآگاهی متناسب با درافزایش گاز

انسفالوپاتی هاای ده است. پاتوفیزیولوژی سایربدست آم رابطه مستقیم نشان ها نخاعی و شدت-مایع م زی

ب و هیپوترمی تاحدودی شاناخته شاده  -61متابولیکی مانند هیپرکلسیمی وهیپوتیروئیدی و کمبود ویتامین 

کارکردپرده سلول های نورونی را مندکس کرده یختگی های بیوشیمی دستگاه عصبی واند وبایستی بهم ر

 ند.باش

وبرخی ساموم ی هوشابرداروها که دستگاه عصبی مرکزی را تضادیف مای کنناد، داروهااگروه بزرگی از

دلیل ترکیب نشاانه  به همین موجب اغما بشوند.قشرم زند با سرکوب شبکه مشبک ومی رسدرونزاد بنظر

ممکان اسات ی و برخی اغماهای متابولیکی بروزمی کنند کاه اوردوزاژ داروئوساقه م ز درهای قشرم ز

 بشود.م زآسیب ساختاری ساقه ازخیص فریبنده به تشمنجر

تنها اختالل اولیه ای که همچنین همه آشفتگی های متابولیکی الکتروفیزیولوژی نورونی رات ییرمی دهند. 

تخلیه های الکتریکی عماومی و  .مواجه هستیم بیماری صر  است درفدالیت الکتروفیزیولوژی م ز با آن

تکاان هاای سایزرها( حتای درعادم حضاورفدالیت حرکتای صارعی )حمله های ناگهاانی یاز)پیوسته قشرم 

 (پوستیکالپس از تشنج )کان وولشن ها( همراه با اغما هستند.اغمای همراه با سیزرها راحالت تشنجی یا 

موضادی کاه کاهش متابولیت های انرژی ویا ثانوی به مولکول هاای ممکن است دراثراصطاله کرده اند.

ی اتفااق مای افتاد نزماا (پوستیکال پس از تشنج ) بی پاسخین سیزرایجاد می شوند باشد.برگشت ازدرضم
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الگااویی از کناادی عمااومی و  (پوسااتیکالپااس ازتشاانج )حالاات  کااه تدااادل متااابولیکی نااورونی برقرارشااود.

 پیوسته ازفدالیت الکتروانسفالوگرام زمینه ای مشابه انسفالوپاتی متابولیکی ایجادمی کند.

نه هاای برخی نشاان درکارهای روزمره بالینی وتفسایرتشخیص ومداوای حاد اغما به دانستن علل اصلی آ

می دانیم  ساقه م ز وکاربرد آزمایش های تاثیرگذار تشخیصی بستگی دارد. بالینی وتوجه به رفلکس های

 عروقااای قبااال ازتوجاااه باااه تشاااخیص عصااابی بایساااتی ماااورد مالحظاااه-کاااه مشاااکالت حااااد تنفسااای وقلبااای

ارزشایابی انجام اولویت دارندوعالئم حیاتی وفوندوسکوپی و مداینه سفتی گردن قرارگیرند.انجام ارزیابی 

 تا ثبات وضدیت عماومی بیماار را مدین می کندارزشیابی عصبی که شدت و منشان اغما وکامل پزشکی 

 به تدویق بیفتد.باید 

ین سطح خودآگااهی )بیاداری ( ومحتاوای بو  روانشناختی و فلسفی است. تمیزخودآگاهی یک موضتفسیر

 خودآگاهی ) آگاهی ، اطال ( دارای اهمیت نورولوژیک است.

 شود. یدنی نمی تواندکه فرد مبتال نمی تواند بیدار( است unconsciousnessناخودآگاهی )اغما حالتی از

 خواب وبیاداری اساتفاقد چرخه ر و یا صدا پاسخ دهد. فرد گرفتارطبیدی به تحریکات دردناک ونوبطور

 کماا یاا اغماان را( Arousal) برانگیازش بیمارباه پاساخ عادمنمی تواند حرکت هاای اختیااری انجاام دهد.و

 اغماان ولی. شود می گفته کمترازاغمان شدت با هایی ریختگی بهم به هوشیاری اختالالتکند. می تدریف

 .شود نمی لحاظ

 کاه مشابک کنناده فداال ازدساتگاه م زیاا کاره دونایم هار ازدرگیرشادن هوشیاری واختالالت سازوکاراغما

 .گیرند می منشان شود می شناخته( ARAS) آوران برانگیزش دستگاه

باربیتریکی خارج از مادیریت ی ایجاد شده غیرابین اغما واغمای القایی )باربیتوریکی( آنست که اغمتمیز

در مورد دومی با مهارت های پزشکی ازآزردگی ها جلاوگیری وبهباودی ازآسایب  اقدامات پزشکی است.

 های محیط می شود.

بیاداری اسات و نمای تواناد خودآگاهاناه حاس کناد و ساخن بگویاد وبشانود ویاا کامال حالت  فرد گرفتار فاقد

 کارکند. او عصبیفردی می تواند خودآگاه باشد که دو بخش مهم  حرکت کند.

ساقه م از کاه ساامانه رجی آنست.دیگری ساختاری مستقر درکه ماده خاکستری الیه خااست م زیکی قشر

آساایب بهرکاادام ازایاان  نامیااده ماای شااود.  ( reticular activating system-RASفدااال کننااده مشاابک )

 د.ب اغما شوجبخش می تواند مودو

ید را مای نهاا مااده سافماده خاکستری مرکب از هساته هاایی از ناورون هاا کاه آکساون آقشرم زگروهی از

ارکرد های دیگار عصابی برخی کودی های حسی از مسیرتاالموس وواننتقال ورسازند و مسئول دریافت 

  می باشد.ازجمله تفکر
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کاه شاامل شابکه مشابک مای شاود ازساختارنخساتینی سااقه م از سامانه فدال کننده مشبک دردیگر سویاز

یکای گاذرگاه صادودی مشبک م ز دارای دو گذرگاه اسات.  است. ناحیه سامانه فدال کنندهتری برخوردار

رون هااای مولااد اسااتیل کااولین و گااذرگاه هااای صاادودی و نزولاای وگااذرگاه نزولاای. تشااکل ناا و دیگااری

را باعث می شوند.ازشبکه مشبک وازراه تاالموس وسپس باآلخره به قشرم زاین خیزش م زیزش وبرانگ

 به اغما)خواب عمیق( گردد.اند منجرفدال کننده مشبک می تونارسایی کارکرد سامانه  انجام می گیرد.کار

 نشانه ها و نشانی ها:

کناد یدنای چرخاه خاواب و بیاداری را نادارد و باه تحریکاات ایش را بازعموما کسی که نمی تواند چشام ها

 باشد اغمایی تلقی مای گاردد. 1تا9دردناک و صدا پاسخ نمی دهد . کسی که مقیاس اغمای گالسکواو بین 

ما در انسان بدنوان پاسخی به آزردگی ممکن است ایجاد شود تا به بدن اجازه دهدبین فدالیت های بدنی اغ

آن مصرف انرژی هدر که در حالتی جبرانی است بیدار شدن فرصتی بدهد. بدین ترتیبو سالمت قبل از 

شاادید قنااد خااون اغمااا بااه علاات زیربنااایی آن بسااتگی دارد. باارای نمونااه کاااهش شاادت و روش آغاز ناارود.

)هیپوگلیسمی( یا افزایش شدید قند خون )هیپرگلیسمی( ویا افزایش سطح گازکربنیک خون درابتدا موجاب 

 حساااای پاسااااخ هااااای کناااادشااااده ودر صااااورت ادامااااه  کالفگاااای )آژیتاساااایون( و سااااردرگمی )کااااانقیوز(

(obtundation)  ( وخیرگاایstupor) نهایاات ناخودآگاااهیودر (unconciousness) ود.کاماال ماای شاا 

اتفاق بیفتد.  بخودی خودعنکبوتیه می تواند صدمات شدید م زی ویا خونریزی زیرولی اغمای حاصل از 

 روش آغازاغما بدین ترتیب ممکن است به علت اصلی آن اشاره کند.

 علت های اغما:

 ها آسیب. ومتابولیکی ها ازمسمومیت ناشی اختالالت مانند هستند غیرساختاری ویا ساختاری آن علل 

 و آزمایشگاهی های آزمون ازطریق وافتراق است بالینی آن تشخیص .ویامنتشرهستند موضدی

 نمی پاسخ خارجی تحریکات به که هستند آنهایی هوشیاری شدید اختالل .حاصل می شود تصویربرداری

ازجمله مسمومیت است ازشرایط مختلفی  اغما ممکن .شوند می استوپور و کما یا اغما شامل. دهند

.همچنین اختالالت نتیجه شودویا محدودیت مواد الزم برای بدن  محاسبات مقادیرداروهاواشتباه ازاعتیاد 

یا  متابولیکی وبیماری های اعصاب مرکزی و آسیب های حادنورونی مانند سکته م زی یا خونریزی

نتیجه یی مانند ضربه م زی دردمات ترومایا هیپوگلیسمی یا اکالمپسی ویا صهیپوکسی یا هیپوترمی 

برای حفظ عوامل دارویی حین جراحی اعصاب غرق شدن و تصادفات جاده ای وسقوط و حوادث 

در  پی ضربه های م زی ویا کمک به بیماران در برابر درد های شدیدکارکردهای مراتب باالترم زدر

% حالت های اغمایی نتیجه مسمومیت دارویی 22حدود  .باشندآزردگی ها و بیماری ها دوران بهبودی از

 می کنند. تضعيف ويا معيوب شبکه مشبک صعودی درسامانهکارکردن سيناپس ها رااست. داروها 

 . ضروری استبرای کارکردن درست برای برانگیزی م ز حفظ این سامانه

و تدریق می شاوند مای  نامنظمخون وتنفس اختالالت تددادضربان قلب و فشار ثانویه داروها که شاملآثار

ا و هالوسیناسایون هاا به اغما شود.تشنج هامانه را آزرده کند ومنجرمستقیم کارکرد این ساتوانند بطورغیر
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ومیت باا داروهاا اختالالت سامانه شبکه مشبک صدودی دارند . توجه داشته باشایم کاه مسامنقش مهمی در

همه بیماران اغمایی مدایناه انادازه مردماک ایش دردر بیماران است. اولین آزماغما علت بخش بزرگی از

% 15دومین علت شاایع اغماا کاه وحرکات کره چشم است که با رفلکس اوکولووستیبوالر انجام می شود.

ی ماای بیماااران اغمااایی را تشااکیل ماای دهدناشاای از نبااود اکساایژن اساات کااه عمومااا منجاار بااه ایساات قلباا

م ز که هیپوکسای گفتاه مای ان دارد. کم شدن اکسیژن درن فراوبه اکسیژشود.دستگاه عصبی مرکزی نیاز

شودموجب کاهش سدیم وکلسیم خارج سلولی وافزایش کلسیم داخل سلولی می گردد. این باعاث صادمه باه 

لولی و تولید نیتریک و شکستگی اسکلت س ATPارتباطات نورونی می شود.کمبود اکسیژن موجب کاهش 

 . اکسید می گردد

م از الل سکته هاجریان خون به بخشای ازنتیجه اثرات جانبی سکته م زی است. درخ % ازمورداغما12

م زی می توانند باعث توقاف ایسکمیک و خونریزی م زی یا تومورمحدود و یا متوقف می گردد. سکته 

پایاان افت اکسیژن به نورون ها شاده و درمانع دریند. نبود جریان خون به سلول هادرم زجریان خون شو

ناد رگ آنها می شاود. باامرگ سالول هاای م ازی بافات م ازی روباه اضامحالل رفتاه کاه مای تواموجب م

 ،% باقی مانده موارد اغما نتیجه تروما وخونریزی وسایع65بگذارد.برکارکرد شبکه مشبک صدودی اثر

برخای اخاتالالت بیولاوژیکی دیگاار ت ذیاه وهیپاوترمی و هیپرترمای و ساطوه ناا مناسااب قناد خاون ون ساو

 است.

  تشخیص:

تشخیص اغماا سااده اسات ولای تشاخیص دادن علات آن باا مشاکالتی روبروسات.اولویت اول تثبیات بیماار 

بارای ارزیاابی علات یریت راه های هوایی و تانفس و گردخاون اسات.همینکه بیمارثباات یافات براساس مد

 اغما بررسی ها انجام می گردد.

 CAT scan)مربوطه و تصویربرداری مانند  کسب داده های و روش های بررسی شامل مداینات فیزیکی

, MRI)  ومطالدات ویژه مانند(EEG) غیره هستند.و 

 مراحل تشخیصی:

اغمایی مواجه شدیم مراحلی را پشت سرهم برای تشخیص در جهت تدیین علت الزم است زمانیکه بابیمار

 انجام دهیم. براساس نظر یون  این مراحل بایستی شامل این موارد باشند:

 مداینه فیزیکی عمومی وتاریخچه پزشکی انجام شود.-6

حالت قفل شدگی نیسات. یدنای مای تواناد حرکات هاای مطمئن شویم بیماربطورواقدی دراغماست ویا در-1

 جهت روانی پاسخی ندهد.و یا چشم هایش را بازوبسته کند.ممکن است بیماراز ارادی چشمی انجام دهد
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انحااراف آهسااته چشام هااا بساوی تحریااک مای شااود و همااراه ریااک دساتگاه وسااتیبوالر موجاب تحریاک کال

متوقاف شاود . دراینصاورت  برگشت سریع به محل خط وسط می گردد.این پاسخ بطور ارادی نمای تواناد

 این پاسخ را نداشته باشد اغمای روانی رامی توان رد کرد.اگربیمار

و پشت م زو...و شدت اغما را با محلی راکه درم زموجب اغما شده است باید پیداکنیم. یدنی ساقه م ز-9

 مقیاس گالسکوارزیابی کنیم.

 ارزیابی تهویهآزمایش خون برای غلظت داروهاو-2

 سطوه قند وکلسیم وسدیم و پتاسیم ومنیزیم وفسفات واوره و کراتینین ارزیابی شوند.-5

 ارزیابی کارکرد م ز انجام شود.آی برای -آر-تی و ام-اسکن های م زی مانند سی-1

  .تشنج های  بیمارنظارت شود (EEGs)رین  پیوسته وبا مونیت-7

 ارزیابی مقدماتی وارزشیابی:

 کمک تواند می تاریخچه پزشکی های سایرجنبه همچون بیماراغمایی بالینی ارزیابیارزیابی مقدماتی در

 وکانسر تومرم زی مانند است داشته بیماری ازاین بیمارقبل آیا. بکند افتراقی تشخیص دراحصان بزرگی

 تمایل یا بیمارافسردگی آیا است  شده پیدا حادثه غیرمنتظره و ناگهانی بطو ویا بتازگی .دار تب بیماری یا

 واپی دیابت مانند فدالی های بیماری چه است  کرده می دریافت داروهایی چه است  داشته کشی خود به

 اغمان دارد  قلبی مشکالت ویا کلیوی ویا کبدی نارسایی ویا ایمنی اختالالت یا و فشارخون یا لپسی

 برگشت اغمایی حمالت تاکنون آیا است  داشته نوسان بیهوشی سطح آیا است  بوده ناگهانی ویا تدریجی

 هرت ییری ازبروزاغمان  پیش وآفازی یکطرفه شلی مانند است موضدی تابلوبیماری آیا است  پذیرداشته

  .کند می کمک تشخیص و درارزشیابی مثبت های واکنش. شوند ثبت باید رفتاری و روانی درکارکردهای

 روانی پاسخ عدم

 ARAS ولی دهد می اغمانشان حالت پاسخ ونه واکنش ت ییر ویا تمارض علت به است ممکن بیماران این

 می نشان بیمارنیستاگموس درگوش سرد آب ریختن برای. بیداراست بیماردرواقع و کند می کار بخوبی او

 سرد آب که گوشی بسمت ها چشم تونیک کند چرخش.  نیازدارد بیداری به نیستاگموس سریع مرحله. دهد

 درباز بیماران این اضافه به. شود می دیده م زسالمند ساقه ارتباطات که اغمایی دربیماران شده ریخته

 بسمت چشمها شوندگاهی یدهدیگرغلط پهلوی به ازپهلویی بیماران اگراین. کنندمی  مقاومت چشمها کردن

. است صر  شبیه گاهی دهندکهمی  نشان را مختلفی های پدیده بیماران برخی.  چرخند می باال پهلوی

 .بازاست چشم با ای زمینه فدالیت بلوک همراه است بیدارطبیدی نوارافراد شیبه شود گرفته اگرنوارم زی
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 :این الکد سندرم

کتوس ردوطرفه پونتین بطنی اتفاق می افتد. شایع ترین علت آن انفااین سندرم دربیماران با ضایدات 

پونتین است.سایر علل شامل خونریزی  پونتین وتروما و میلینولیزمرکزی وتومورها وانسفالیت می شوند. 

اشتباه  درضایدات پونتین همراه تتراپلژی واختالالت عصب م زی واز واکنش نداشتن ممکن است با اغما

یم روانی این نو  می تواند همراه خودآگاهی طبیدی ویا اختالالت نسبی ومالغمای کاذب ازتفسیرشود. ا

این -ناخودآگاهی کاذب را تشریح می کند.اصطاله قفل شدن یا الکدم زی طبیدی وباشد. اختالف بین نوار

ات درموارد مشخص ممکن است فقط حرک برجسته می کند. را ناتوانی بیماربرای ارتباط برقرارکردن

دار  این ماهیچه های باقی مانده عصببااستفاده ازعمودی کره چشم وچشمک زدن وجود داشته باشد. 

اغما اشتباه شود بخصوص ارتباط برقرارکند.ممکن است حالت قفل شدگی باپزشک بایستی بکوشد با بیمار

هوشرفتگی نوسان حالت اغما وازقفل شدگی بیماردرکه اگرسابقه ازهوش رفتگی داشته باشد.درسندرم 

 بوزشریان بازیلراست.مدارد.درجه ارتباط هرساعت ت ییرمی کند.علت این حالت اغلب ترو

بطنی پونزنظربالینی بیمار قفل شده کوادری پلژی دراثرآسیب دوطرفه راه های کورتیکواسپینال دراز

زش و بیداری ودی مسئول برخیسوماتوسنسوری و دستگاه نورونی صد این چنین ضایدات راه هایدارد.

کنند. بیمار نمی تواند سخن را ازبین نمی برندولی راههای کورتیکواسپاینال و کورتیکوبولبار راقطع می 

ی چشم بادرگیری حرکات افق. هستندیرا راه های کورتیکوبولبار درگیروصورتش را حرکت بدهد زبگوید

وجود دارد زیرا دستگاه فدال  رشته های عصب هفتم م زی محدود شده اند.خودآگاهیدوطرفه هسته ها و

حرکت ارتباط برقرارکند ولی کامال بی  کننده مشبک سالم است. بیمار با حرکت دادن پلک ها می تواند

آهسته ترشده باشدولی باتحریک واکنش نشان می دهد.با توجه به ممکن است مختصر است. نوارم زی

غمایی که ضایده گسترده ساقه م زدارند بیماران ااین بیماران ازحفظ هوشیاری و واکنش نوارم زی 

با قفل شدگی مزمن به احتمال ودی بیماران شده است اگرچه بیماربهبتشخیص داده می شوند. گزارشاتی از

ایجادارتباط بیشتر بیمار بامحیط کمک کننده است بد. امروزه فن آوری رایانه ای درکمتری بهبود می یا

  ولی نقشی دربهبودی اوندارد.
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 :هوشیاری سطح ثبات

  .بکارگرفت توان می بیماررا سیر پیگیری برای بندی درجه سیستم و کرد بندی درجه توان می را اغما

 

 اندازه مقیاس عامل عنوان

 1 اطاعت سطح پاسخ حرکتی
 5 متمرکز کردن 
 2 واپس کشیدن 
 9 جمع کردن غیرطبیدی 
 1 بازکردن 
 6 هیا 

 5 باتوجه پاسخ به صدا
 2 م شوش 
 9 کلمات بی تناسب 
 1 صداهای نامفهوم 
 6 هیا 

 2 ارادی بازکردن چشم ها
 9 بادرخواست 
 1 با ایجاد درد 
 6 هیا 
 

 1 مقیاس. باشد می 65 عموما حداکثرمقیاس. گیرد می قرار استفاده مورد (GCS)گالسگو بندی مقیاس

 که اند شده وضع هم FOUR مقیاس و واکنش سطح مقیاس مانند دیگر های مقیاس. اغماست نشانه وکمتر

 .نیستند توجه مورد چندان

   درکجاست آسیب

 وحلقی چشمی-گوشی و وقرنیه مردمک های ازرفلکس بااستفاده م ز ساقه کارآمدی.است مهم آسیب محل

 کره دونیم هر یا تاالموس که ساختاری دوطرفه های آسیب ویا متابولیک طبیدت باکه  است مشکلی نشانه

 داده وسط خط های ازساختمان افقی شیفت وموجب باشد یکطرفه آسیب اگراین. است م زراگرفتارکرده

 :از عبارتند احتمالی های آسیب برخی.شود می تاالموس ناکارآمدی موجب باشد

 

 



 

236 
 

  :ورنیکه اتسفالوپاتی

 درامان ثابت بطور همیشه مردمک بنور رفلکس اغما به م زمنتج ساقه فشاری ویا تخریبی درضایدات

 رفلکس شود متاثرمیم چهار بطن کف که ورنیکه پاتیودرانسفال آسیب توپوگرافی بدلت حال این با. است

 .دهد نمی جواب هم کالوریک درآزمون وحتی رود می بین از چشمی-گوشی

 بنورمردمک رفلکس

 های درمسمومیت ویا تیلین آمیتریپ مانند پاراسمپاتولیتیک داروهای جانبی بااثرات مسمومیت درموارد

 ممکن بنورمردمک رفلکس است م زی مرگ شبیه که واضح ویادرهیپوترمی آرامبخش داروهای وخیم

 .ندهد جواب است

 :عمومی ارزیابی

 گرمازدگی.باشد التهاب ویا عفونت از ناشی است دماممکن کاهش یا تب.شود وارسی حیاتی عالئم همیشه

 که وخیم خون فشار. دهند می اغما دما کاهش شکلب ادما میکس ویا ورنیکه انسفالوپاتی تیروئیدی توفان

 وچشم سر اطراف کبودی شامل سر ترومای های نشان. دهد می فشارخون انسفالوپاتی وباالتر 122/622

 ماستوئید روی کبودی یا باتل عالمت.است حدقه شکستگی نشانه که( چشم حدقه اطراف کبودی) راکون

 تشنج نشانه است ممکن زبان گازگرفتگی. است جمجمه قاعده شکستگی نشانه گوش پرده پشت خون یا

 ترومبوتیک سیتوپنیک ترومبو پورپورای یا مننگوکوک برسپسیس دال است ممکن پتشی وجود.باشد جدید

 اعتیاد دلیل است ممکن بدن روی اثرسوزن. دارد اشاره کبدی اختالالت بروجود وآسیت یرقان.  باشد

 کف کوچک های خونریزی و ها قرمزی با جانوی ضایدات همراه اغلب میکروبی آندوکاردیت. باشد

 همراه خونریزی ضایدات با روث های نقطه یا اسلرو های نودول ، عنکبوتی خونریزی پا، کف یا دست

 می توتی شده پاره آنوریسم نشانه اغلب فوندوس در زیرهیالوئید خونریزی. هستند دررتین سفیدی مراکز

 .باشد

 PaCo2 که مواردی در.کند تر روشن را تشخیص تواند بالدگازمی ارزیابی با همراه تنفس الگوی تحلیل

 یا سپسیس ابتدای باشد PH> 7.45 یدنی باشد داشته وجود اگرآلکالوزتنفسی. باشد 92mmHgاز کمتر

 قرار توجه درمرکز روانی پاسخ عدم یا ریوی-قلبی بیماری یا کبدی نارسایی ها سالیسیالت با مسمومیت

 باسالیسیالت پیشرفته یامسمومیت الکتیک بایداسیدوز PH<7.35و بود PaCo2<30 mmHg اگر.گیرد می

 گپ که درمواقدی بخوصوص) گلیکول اتیلن یا اتانول با مسمومیت یا دیابتی کتواسیدوز یا اورمی یا ها

 سایر اما است درپونز ضایده به مربوط اغلب دمی پکرام همراه آپنوستیک تنفس( . بود واسموالر آنیون

 .دارند وجود نیز عالئم
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 :ها بررسی

 .است بررسی برای انتخاب اولین آزمایشگاهی پایه های آزمایش ، فیزیکی مداینه ، تاریخچه

 اسکن. است ازم ز تصویربرداری برای م زمجوزخوبی ساقه تطابقویا عصبی یکطرفه های وجودنشانه

MRI  ساختاری ناهنجاری نو  وهر هرپس انسفالیت مانند عفونی وضایدات حاد ایسکمی ضایدات برای 

 در بودن دردسترس و بیشتر سرعت بدلیل CT دراسکن. تراست حساس CT ازاسکن خلفی اشکوب

 کمری پونکسیون از قبل شود می سفارش. تراست م زمناسب فشارداخل افزایش با همراه های وضدیت

 .شود استفاده CT ازاسکن

-م زی مایع اختالل همراه سپتیک ، توکسیک ، متابولیکی یا منتشرمدموال ویا چندکانونی های آسیب

 :شود می انجام زیر های بررسی نباشد مدلوم اغما علت که درصورتی .هستند نخاعی

 ها الکترولیت. وبیکربنات کلر، ، فسفات ، گلوکز ، منیزیم ، کلسیم ، خون کرآتینین و اوره ، خون کامل

 .وپتاسیم سدیم مانند

 .INR و آمونیاک ، بیلیروبین ، آمینازها ترانس مانند کبدی کارکرد های آزمایش

 .اندقادی های آزمون ، خون در داروها جداسازی ، خون کشت. خونی گازهای ، ادرار تجزیه

 .است الزم گاهی آدرنال و تیروئید های آزمون

 .شود می انجام زیرانکبوتیه خونریزی ویا انسفالیت و مننژیت برای کمری پونکسیون

 در تشنج ازحالت کند برگشت با دربیماران اغلب که تشنج بدون مقاوم صر  کردن رد نوارم زبرای

 یا و متابولیکی بدلل اختالالت بندی دسته در.شود می دیده انسفالیت ویا م ز ساختاری ضایدات با بیماران

 .است مفید قلبی ازایست بدد آگهی پیش ودرتدیین ساختاری

 پاسخی بسته چشم با که بیماری دراغماست  واقدا بیمار آیا که است مطره سئوال این بیماران درمداینه

غما سطح خودآگاهی درا. کنند تقلید را اغما حالت است ممکن دوحالت. باشد دراغما نیست الزم دهد نمی

 را با فدالیت های مشهودی خودبخودی می سنجند.

پاسخ به محرک های صوتی مانند اینکه بگوییم صدای مرا می شنوی  وتحریکات دردناک که همگی را 

 .بدون پاسخ مرحله بندی می کنیم←تحریکات دردناک←تحریک با صدا زدن←بدنوان هوشیاری 

که  9 دت آزردگی م زی است نمرهوسنند مقیاس اغمای گالسکو شاخصی ازمامقیاس های مدتبرتر

وکمتررا دردسته  1یا سالمت م زاست. نمره که آزردگی مالیم و 65مرگ است ونمره و آزردگی شدید

 بیماران اغمایی قرارمی دهیم.
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اغمای عمیق باشند خطر خفگی وجود دارد زیرا ماهیچه های صورت و قفسه سینه با در بیمارانی که در

الزم است ارزیابی شده و اران برای این خطرکاهش مدیریت اعصاب مواجه هستند. بدین سبب این بیم

 راه های هوایی آنها تحت کنترل باشند.

،حرکات بدنی وفیزیک بدن با عالئم حیاتی وتنفس استقراربیماراهمیت حیاتی دارند.ازمداینات فیزیکی بدد 

طریق آزمون های رفلکسی خاص مانند رفلکس اوکولوسفالیک یا ارزیابی ساقه م ز، کارکرد قشرم زاز

رفلکس قرنیه و رفلکس  ری سرد و قلقلک بینی ورفلکس اوکووستیبوالریا تست کالو تست چشم عروسک

 می شوند. تهو  یا گ  را شامل

عالئم حیاتی شامل درجه حرارت وفشارخون وتددادضربان قلب وتددادتنفس ودرصد اشبا  اکسیژن خون 

وضدیت  ومتابولیسم بیمارو بمنظورکسب اطال  از  ودهمی باشند. انجام این ها باید به آسانی و سرعت ب

 مایدات وکارکرد قلب و سالمت عروق و اکسیژن گیری بافت ها می باشد.

ز ااستوک که درآن بیمارحمالت مت ییر-همیت دارد. تنفس شیناران اغمایی بسیاربیماالگوی تنفس در

م ز دیده و یا آسیب های ساقه ترده قشرم زهرنی شدن م ز وضایدات گستنفس عمیق وتند وآپنه دارد. در

ک س آتاکسیفتندر ضایدات پونز وجود دارد.پنوستیک وقفه های ناگهانی دمی دراثردر تنفس آ می شوند.

 اثرآسیب به بصل النخا  است.بی نظمی وجود دارد و در

اغمایی دونو  با یک نگاه عمومی به قیافه بیمارانجام می گیرد. دربیمارارزیابی قیافه مرحله بددی است.

دست دارد وبه بدن نزدیک شده است.پاها  شود. قیافه دکورتیکه که بیماربازوهای ثابت در افه دیده میقی

بیمار ازوها هم کشیدگی دارند. ضایده درکشیده شده اند. قیافه دسربریت ساق پاها کشیده شده اندولی ب

بارت پایین هسته قرمز است.بدولی در دسربریت درگیری ضایده دراست.درباالی هسته قرمزدکورتیکه 

 است ولی در دسربریت نزدیک به ساقه م ز می باشد.ضایده در دکورتیکه نزدیک به قشرم ز دیگر

ساقه م ز بکارمی رود.  چشم عروسک مدروف است برای ارزیابی سالمتبه رفلکس اوکوسفالیک که 

نده می بیمار به سمت چپ خودش چرخاشود تا قرنیه مشاهده شود. سپس سرآرام باال آورده می پلک بیمار

ای سمت شود. دراینصورت کره چشم ثابت و یا بسوی راست بیمار منحرف می گردد.همین عملیات بر

گفته می شود ساقه  حرکت کردمخالف چرخش سرچشم های بیمار به سمت مقابل انجام می گردد. اگر

بین رفتن آسیب ویا از به یک سمت حرکت کرد ممکن است نشانه  هردوچشمم ز بیمارسالم است. اما اگر

سالم بود ضایده در فاسیکولوس فقط یک چشم منحرف شد ودیگری باشد.درمواردی اگرسمت گرفتار

ساقه وتست رفلکس کالری کارکرد قشرم ز است.ی ساقه م زیتودینال میانی است که یک راه عصبلونگ

اهده مشیخته می شود وحرکت چشم های بیمارگوش هارررسی می کند. آب سرد داخل یکی ازم ز را ب

سالم مایش منحرف شد بنابراین ساقه م زی گوش مورد آزبه آهستگی بسودد.اگرچشم های اومی گر

 این چرخش بطرف گوش موردآزمایش اتفاق نیفتاد آسیب همان سمت وجود دارد.ولی اگراست.

صرفا لتارژیک بیمارانی که هوشیارند ویادراین محل انحراف است ومسئول نیستاگموس سریع ازقشرم ز

 دیده می شود. تندهس
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بیماران اغمایی محدودیت آزمایش زیکی ارزیابی اعصاب م زی است. درمداینه فیاز یبخش مهم

می شوند. رفلکس تهو  درارزیابی 62و 3و 7و 5و 9و 1اعصاب م زی وجود دارد. اینها شامل عصب 

 هد.را نشان می د1کمک کننده است. واکنش مردمک به نور وضدیت رتین وعصب 62و 3اعصاب 

رفلکس  ویا حداقل رشته های پاراسمپاتیک آن سالم است. 9اگر مردمک واکنش بنور داشته باشد عصب

ارزیابی  را بازگومی کند. تحریک مالیم قرنیه موجب بسته شدن چشم باید بشود. 7و 5قرنیه اعصاب 

 اطالعات مفیدیدرباره علت اغما زیکی است بطوریکه می توانمداینه فیمردمک اغلب بخش حیاتی در

صورت  آنها بدینتکنیکی و پزشکی  برای تفسیرافته های شایع راهنمای مردمکی ازنظری بدست آورد.

 است:

دراغماا نیسات و ممکان اسات ردمک ها و واکنش بناور یدنای بیمارچشم های طبیدی با اندازه مساوی م-6

 .داروهاو خواب و یا لتارژیک باشدیرتحت تاث

ن ویا مخدرهاست وعلات اغماای بیماراسات. باا ایان حاال احتمالی هروئیاثردرمردمک های ته سنجاقی -1

 باشد.پونزدرممکن است آسیب . اما دو چشم ها به نور پاسخ می دهندهر

یااک مردمااک بااازو باادون واکاانش بنوراساات در صااورتیکه دیگااری طبیداای اساات. ممکاان اساات آساایب  -2

 درهمان طرف مردمک بازباشد.( و یا احتماال گرفتاری عروق 9عصب اوکولوموتور )عصب 

مسامومیت برخای ازدارودرماانی ر جواب نمی دهند. ممکان اسات دراثرمردمک باز هستند و بنوهر دو-5

 ها باشند یا هیپوترمی وآنوکسی شدید علت آن باشد.

 آزمایش های اختصاصی:یافته های تصویربرداری و

آی م از مای -آر-تای ویاا ام-اساکن وسایتای -تصویربرداری اساسا شامل توموگرافی کامپیوتری مانند سی

ماای اسااتفاده هرناای ساااختارهای م اازی ص علاال خاااص اغمااا ماننااد خااونریزی درم زوشااود وباارای تشااخی

مانناد چرخاه ذهنای را نشاان مای دهاد.وجود سطح فدالیت قشار م ز (EEGود.آزمایش های خاص مانند )ش

همی هستند. واکنش های اتونومی مانناد ابزارهای مبرای ارزیابی فدالیت م زواحتمال بیداری بیمار تشنج 

اران ممکن است مکشف فرایند هیجانات بیتحریک الکتریکی پوست )الکترودرمال رسپانس( دربه واکنش 

 کمک کنند.

 :تاریخچه

وضدیت عصبی تاریخچه و مدایناه ارزش اساسای دارناد. تارخچاه را از طریاق خاانواده و تشخیص هردر

اینه و تدیین بدست می آوریم. مقیاس گالسکو برای اغما وسیله خوبی است که برای مد EMSدوستان ویا 

ت را بایافتاه هاای می بریم.عموماا یاک تشاخیص درسابیمااروتخمین نتیجاه بهتربکاار عمق اغما روند گذر

 مداینه فیزیکی تصویربرداری و تاریخچه وسیردرمان می توان بدست آورد.ترکیبی حاصل از
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 ندی:شدت و طبقه ب

. ایان تقسایم بنادی ل ومتابولیاک ومنتشار تقسایم کارداغما را می تاوان بدناوان ساوپراتنتورال واینفراتنتاورا

 مربوط به محل آسیب اصلی است که موجب اغماشده است ولی به شدت ویا پایش آگهای آن ربطای نادارد.

طح بمانناد ویاا ن اسات دریاک سابیمااران ممکا چند ساطح دساته بنادی مای شاود.شدت اختالالت دراغما در

در سطح اول پاسخ دهی م ز کاسته می شود.رفلکس های طبیدی محو می گردند بیمار   سطح بدهند.ت ییر

هفتاه هاای اول مقیااس رانکاولس آمیگاوس بارای  نمی تواناد بادرد بیشاتر جاواب دهاد و نمای تواناد بشانود.

 بیماران با صدمات جمجمه ای بکارمی رود. مادراغ

 ها درمان

 :طبی درمان -الف 

بیمااران اغماایی اینحال بارای درماان طبای قارار مای گیرناد.با علت بیماران اغمایی موردبرحسب شدت و

 وجود ندارد. درمان ممتازی درحال حاضر

با بخش مراقبت های ویژه بستری شود. تنفس و فدالیت های م زی بیماراغمایی بدون مدطلی باید دربیمار

ودینامیاک بیمارباا لولاه همناد.ولی قبال ازآن الزم اسات تانفس وتی اسکن ماورد ارزیاابی قرارمای گیر-سی

همینکه بیمارآرام  مراقبت های الزم نگهداری شوند.مایدات وریدی و خون وسایرگذاری و تهویه و تجویز

یزیکاای اوتوجااه ماای کنند.پیشااگیری گااروه پزشااکی برشاارایط فرفاات وخطاار فااوری او را تهدیااد نکاارد گ

عفونت ها از کم تحرکای خاود  هستند . م بسترو ت ذیه ازتوجهات خاصازعفونت هاازجمله پنومونی وزخ

حساب شارایط بیاداری بیماار توسط پرستارانجام می گیارد وبراست منشان بگیرند.تحرک بیمار ممکنبیمار

د تاا ممکن اسات باا صاندلی چرخدارباشاد. هادف آن اسات کاه تاجاییکاه مای شاود بیماار حرکات داشاته باشا

پنومااونی ماای توانااد ازآسپیراساایون آتلکتااازی و پنومااونی جلااوگیری شااود. وازبروزعفوناات و زخاام بسااتر 

 لوله ت ذیه باشد کاه پنوماونی آسپیراسایون گفتاه مای شاود.نایی بلع و نبود رفلکس گ  ویا ازعدم توادراثر

را  کاه بهباود بیمااراناسات شکل اورتوپدی وتراپی برای جلوگیری ازمنقبض ماندن ماهیچه ها وت ییرفیزی

اغما بیرون می آید ممکان اسات بیقاراری کناد و یاا تشانج کسی که از کند.می با مشکل روبرو بدد ازاغما 

داشته باشادکه نیااز باه مراقبات ویاژه دارد تاا بخاودش آسایب نرسااند. ایان بیمااران ممکان اسات لولاه هاا و 

 جلوگیری شاود.قوط بیماارازساتخت بایدباال برده شاوند تاز خود خارج کند. نردبان های کنارپوشش هارا ا

ضاد تاورم و داروهاای  وتیاامین وکلسایمبیماران اغماایی ممکان اسات از گلوکوز تالش برای بیدارکردندر

 92-91تزریق مایدات باا ای این منظورازبراران با ایست قلبی استفاده شود .بیم والقای هیپوترمی درم ز

 استفاده می شود. برای سردکردنخارجی محیط داخل عروقی و  گراد درجه سانتی

 موانع هیجاناتی:

میاان وابساتگان بیماروخادمت رساان هاای مراقبات هاای اغما واکانش هاای گساترده هیجاانی دردر شرایط 

خلاای و ناامیاادی ماای مقاادماتی بااه بیماراغمااایی دیااده ماای شااوند. واکاانش هااای شااایع شااامل انکااار و خشاام و

 د.وشان بیماراز سوی تیم پزشکی باید باشد.تمرکز برایجاد رابطه دوستانه با وابستگ
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 پیش آگهی:

فتاه اداماه مای یاباد در هفته هاا طاول بکشاد.دراغلب ماوارد اغماا بایش از پانا هممکن است اغما روزها و

اغماا خاارج مای بیمااران بتادریج ازاین مادت . بدد ازبرخی موارد تا چند سال طول می کشدصورتیکه در

اسات تاا  نبرخای بیمااران نبااتی ممکاکننادو بقیاه فاوت مای کنناد . د وبرخی دیگرحالت نباتی پیدا مای شون

درجاتی بیداری خود را بدست آورند. وضدیت نباتی گاهی تا دهه ها طول می کشد. طوالنی تارین زماان 

 سال گذارش شده است. 21

نتیجه اغما به علت ومحل وشدت و وسدت آسیب عصبی بستگی دارد . عمق اغماا بتنهاایی بمدنای شاانس 

 برخی دیگرلی ق بوده اند و بهبودی یافته اند واغمای عمیبیداری نیست. چه بسا کسانی که درر برای کمت

کسانی که از اغما خارج مای شاوند باا مشاکالت  با اغمای سطحی تر نتوانستند بهبودی خودرا کسب کنند.

بااودی مدمااوال رواناای و تفکااری و فیزیکاای پیچیااده ای همااراه هسااتند و نیاااز بااه توجهااات خاااص دارنااد. به

صاورتی کاه برخای دیگار بهباودی های پایه بیشتر بهبودی ندارند درتدریجی است.برخی هرگزاز واکنش 

اغماایی در روزهاای نخسات نوساانی اسات . ولای بتادریج مادت بیاداری بیمار .پیادا مای کنناد بیداری کامل

مت یرونوسااانی هسااتند و ایاان روزهااا افاازوده ماای شااود. همچنااین رفلکااس هااا دربیاداری هااا و فواصاال آنهااا 

مناسب تارین تخماین زنناده پایش آگهای اسات. هار  ،زمان بتدریج به پایداری طبیدی نزدیک تر می گردند.

شاایع تارین علات مارگ در بیمااران  است.فتد احتمال برگشت بیداری ضدیف ترچه دیرتر بیداری اتفاق بی

بیمااران هاای تحریاک م ازی در کای یکای از روشتحریاک الکتری نباتی عفونت ازجملاه پنوماونی اسات.

 اغمایی است.
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 فصل سيزدهم                                 

 مرگ مززی 

میالدی نورولوژیست ها به حالتی ازاغما که م ز برگشت ناپذیر آسایب دیاده بودوکاارکردی 6352درسال 

( نامیدناد. coma depasse) نداشت ولی قلب وریه فدال بود برخوردند. موالرت و گولن آن را فرا اغماا

منتشرشد. پس از آن 6319سال   American Medical Assocationگردش کلی خون در م ز درمجله 

 کشورهای غربی این تدریف را برای مرگ پذیرفتند.

اهمیت افتراقات بین تدریف و مدیارهای مارگ مرگ م زی توسط برنات که برقوی ترین دفا  از مفهوم 

ز درمارگ باا مفااهیم سانتی اکید داشت.تحلیل ها نشان داد که مدیارهای مربوط به م وآزمون های مرگ ت

ولی مارگ ست.بنابراین اگرچه مارگ بخاوبی بدناوان پدیاده ای بیولوژیاک درک مای شاودمرگ ناسازگارا

م زی یک بنای اجتماعی برای مقاصد منفدت طلبی است که مقدمتا برای پیونداعضارضایت گرفته شود. 

یف مرگ اتفاقی است چرخه مردن را از چرخاه ازهام گسساتگی جادا مای کناد و مدیارمناساب بهترین تدر

 .مرگ درانسان توقف برگشت ناپذیر گردش خون می باشد

ای چونکه مدیارهای مرگ مربوط به م زعموما مورد قبول اسات و بدلات آنکاه جواماع تدهاد سانگینی بار

زی مسائل جدی سیاسی را ممکن است ایجادکند. مفهوم مرگ م گذراز خودنشان می دهندپیوند اعضان از

باارای پیونااد اعطااای اعضااان  درمااتن فرهنگاای هرجامدااه ای مسااائل جاگااذاردن حکاام  ماارده دهنااده عضااوب

اوتی مسائل جدی و سیاسی متفا با این حالاماحل شده باشند. بایدسیاسی ومسائل جدی دیگر پیش روازنظر

اعی درمدرفی قانونی م زی بدنوان یک ضرورت اجتمداشتن مفهوم مرگ ممکن است ایجاد شود. درنظر

 سازاست. همرگ بیولوژیک هم خودش مسئلمرگ ومجزا از

ساعت باا  1وساقه م زحداقل برای مام فدالیت های م زی ازجمله قشرم زدست رفتن تمرگ م زی را از

 ساعت بدون اثبات نوارم زی تدریف کرده اند.12اثبات نوارم زی ویا 

ویا شل کننده های ماهیچه ای دریافت  ی که بیمارسرمای شدید گرفته ویا اوردوزاژ دارویی شده شرایطدر

بیهوشای قطاع ی .دراین شرایط الزم است تمام داروهاپیداکندشباهت با مرگ م زی  ممکن استکرده باشد

 عروقی ندارد.-و بیمارگرم شودتاشباهت ها حذف شوندبخصوص اگرسابقه ایست قلبی

اماه ود تهویاه مصانوعی ریاه و ادوجا بااوالتی است که توقف کامل جریان خون م از باوده مرگ م زی ح

دربااالین بیماااران انجااام ماای  مدیارهای اثبااات کننااده ساااده انااد وماای شااود. م زدچارانفااارکتوسکارقلااب ، 

 دوکمتر فرصت اشتباه پیدامی شود.یرگ

 وجود دارد:برای این مدیارها سه پایه اصلی 

 شر م زکه اغمای عمیق حاصل است.تخریب گسترده ق-6
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ونبااود رفلکااس هااای اوکولووسااتیبوالر کااه بااا عاادم وجااود واکاانش مردمااک بنورساااقه م زآساایب فراگیر-1

 وقرنیه نمایان می گردد.

 تخریب بصل النخا  با آپنه کامل تنفس مورد توجه قرارمی گیرد.-9

 تدداد ضربان قلب نوسان دارد وبه آتروپین جواب نمی دهد.

یماران دیابیتی هستند و لی گاهی بدد از بروز نشان هاای باالینی مارگ م ازی دیاده مای شاود.الزم اغلب ی

نیست مردمک ها ت ییر اندازه داده باشند. نبود ـآزمون رفلکس های عمقی تاندونی مفید نیست زیرا طناب 

م هاای نخاعی کارمی کند. رفلکس هاای کششای وپاساخ هاای کاف دسات یاا واپاس کشایدن و فلکسایون انادا

تحتانی وفوقانی که تحریک فلکسیون گردن دیده میشوند.فشارخوندربیمارمرگ م زی بدون کمک افت می 

.رفلکس های نخاعی باقی می مانند ویا برگشات مای  کاسته می شودC°35 کندودرجه حرارت بدن به زیر

بیمااران باا % 92حادود  کنند. این رفلکس ها وخودکاری ممکن است منجربه تشکیک در تشخیص گردد.

عروقی  با وجاود حمایات هاای -مرگ م زی پاسخ های پالنتار دارند.اغلب بیماران که دراثر کالپس قلبی

ساااعت دچااار ماارگ سااوماتیک ماای شااوند.درمقابل بیمااارانی کااه حالاات نباااتی یافتااه 71-21درمااانی ظاارف 

انادام هاا حادود حرکات هاای غیار مدماول  اند.بندرت طول بقا بیماران مرگ سوماتیک طوالنی مای شاود.

دقیقه بدد ازقطع دستگاه تنفس دیده می شود که بنظار مای رساد از ایساکمی پایاانی طنااب نخااعی  65-92

 شااخیص ماارگ م اازی نیساات. گاااهیتمااانع گاازارش شااوندولی .ممکن اساات ایاان حرکاات هااا کمترباشااد

کننادو شابیه مای رن حرکات اد یاا انادام هاای فوقاانی متقااناانگیزمای بیمارمرگ م زی دساتگاه تانفس را بر

 .دسربریت دیده شودبیمار

کااه بایااد  دموجاب تضاادیف م از شااده باشا داروبمقادارزیاد ویااا سارد شاادن زیااد بیمااارانممکان اساات تجویز

سااعت 12ی ایسات قلبای تااپاعاقالنه است کاه در .ساعت کافی است 12-61بررسی شوند. برای آن حدود 

گ م زی بجزن هنگامیکاه برای تشخیص مر دلیل روشنیسپس آزمون های بالینی انجام شوند.صبرکنیم و

که قطع ویا تخصیص منابع از جمله مراقبت های سنگین با اشکال جدی مواجه شوند.درجایی پیوند اعضان

عاادم آمااادگی خااانواده هااا وکماای شاارایط قااانونی وفرهنگاای وبااه لحاااظ  دسااتگاه تاانفس مااورد قبااول باشاادولی

 شویم.توضیحات الزم توسط پزشک با مشکل مواجه می 

ولاای قطدیاات ناادارد. اسااکن  م زی صاااف را اغلااب بدنااوان آزمااون آساایب کلاای م ااز بکااارمی برناادنااوار

داپلرجمجاه ای بارای مشااهده نباود جریاان خاون م ازی بکاارمی م ز و یگرافورادیونوکلئوتید م ز و آنژی

خط دارد.رابطااه مسااتقیم وگسااترده ای بااا علاات آساایب شناساای ناا عملیاااتی اساات وکمترداپلرانجااام روناادولی 

قشرم ز را بازمی تابد.مسامومیت صاف نوارقلبی مدادل با مرگ م زی نیست و فقط خاموشی الکتریکی 

ودی درایاان هااا زیاااد خااط صاااف بدهنااد ولاای بهاا ماای توانناادویروساایمی  ،هیپااوترمی وانساافالیتودارویاای 

 مدیارها خط صاف ضروری است ولی کافی نیست.است.دربرخی از
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را بادون که به سرعت بربالین بیمارانجام شدنی است می تواند ساقه م ز وقشار اوکپتانشل مولتی مودالیتی

برخای ماوارد مانناد هیپاوترمی وداروهاا وبیمااری هاای متابولیاک از حساسایت ضررارزیابی کند.البتاه در

 الزم برخوردارنیست.

کساایژن میلاای مترجیااوه درحضورا 12بااه  PaCO2بااا افاازایش دادن رآزمااون آپنااه پاسااخ تنفساای ساااقه م زد

دربسیاری از بیماران می توان دستگاه تنفس را مسیر لوله تراشه مورد ارزشیابی قرارمی گیرد.%از622

کربنیاک را اکسیژن به لوله تراشه مقادار گاز جداکرده واکسیژناسیون انتشاری )آپنتیک( را با اتصال لوله

-1ل دردقیقاه کاه درحادوداساکاکیلوپ 2تاا./9گاز کربنیک حدود ./ایش داد.دربیماران مرگ م زی فشارافز

باا  CPAPخالل آپنه باالمی رود. با وجاود آسایب هاای حااد ریاوی بکااربردن ودرجیوه می شودمیلی متر9

 کسیژناسیون آپنه ای منع شده است.ا

دارد ومی توان آن  یت%حساس31%اختصاصی وتا622رجمجمه ای تالهدانی وهمکارانش دریافتند که داپ

پروتوکل ارزیابی مرگ م زی بکاربرد. بروم متوجه شد توقف جریان خون درکاروتید هاا و شااخه را در

هایش  با آنژیوگرافی دیژیتالی درتشخیص مرگ م زی پاسخ می دهد.دربیماران سدیت که نوار م ازی و 

 اوکپتانشاایل جااواب نماای دهااد ویااا بمنظااور کاااهش زمااان مراقباات از بیمااارمرگ م اازی از داپلاار ماای تااوان

)نورواینتنسیوکرنوشااته جااوزف الیااون امااروز بکااارمی روند. MRIاسااتفاده کاارد. فاان آوری هااای نوماننااد 

 (772-727صفحه  1222وهمکاران سال
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