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:ثِ عیف ٍػیؼی اص (Sick Sinus Syndrome)سيىًس بيمبر سىذرم

اختالل ػولکشد گشُ ػیٌَػی دّلیضی اعالق هیـَد ثِ ّویي ػلت ایي 

 اختالل گشُ ػیٌَػی ًیض هی ًبهٌذ.ػٌذسم  سا 

 

 

 اتيًلًشی:

  ٍشدن گزٌتاعث َز عاملی ک ٌ شًد مثل افشایش  SAفیثزيس

 سه،تیماری اتزياسکلزيس قلثی،َیپزتاوسیًن،کاردیًمیًپاتی

  ٌصدمٍ تٍ گزSA ،پزیکاردیت ي تٍ دوثال اعمال جزاحی قلة تاس

 رماتیسم قلثی

 اختالالت اتًوًمیک 

  داريَای مًثز تز قلة،مثل دیژیتال،تلًک کىىدٌ کاوال کلسیم ي

 تتاتلًکزَا

کاردی ي تىايب سىکًج،گیجی،تٍ دوثال تزادیديرٌ َای م عالئم بالیىی:

 طپش قلة ي تزافزيختگی تٍ دوثال تاکی کاردی

 الکتريکاردیًگرام:

 اسیکَزتاَمزاٌمعمًاليکىدمیتغییزریتموًعتٍتًجٍتاPمًج

کمپلکسَایQRSظاَزمیشًدPRتاٍتًجٍتوًعریتم
 کمپلکس .استطثیعیمحديدٌدريلیتاشدمتغیزتًاودمیحاصلٍ

QRSيمًجTطثیعیَستىدٍامافاصلQTتاٍتًجٍتوًعریتمممکه 

 تاشدمتغیزاست

  : درمبن

 تاکی ي تزادی ي است دائم میکز پیس گذاشته ریتمی دیس ایه درمان

 .شًد می کىتزل داري تا َا آریتمی

ِ راکشی هقذمهٌجغ:   (هشاقجتْبی پشػتبسی ٍیظُ،هؼصَه

 

 

 

ٌ حل ایمىی بیمار  وٍ را

تَجِ ثِ داسٍّبی ثب ًبم ٍ تلفظ هـبثِ جْت جلَگیشی اص خغبی  -1

 داسٍیی

 تَجِ ثِ هـخصبت فشدی ثیوبس جْت جلَگیشی اص خغب -2

 هَثش دس صهبى تحَیل ثیوبساستجبط  -3

 اًجبم پشٍػیجش صحیح دس هحل صحیح ثذى ثیوبس -4

 کٌتشل غلظت هحلَلْبی الکتشٍلیت -5

ٍ دسهبًی دس هشاحل اًتقبلی اسائِ خذهبت -6  اعویٌبى اص صحت داس

 اجتٌبة اص اتصبالت ًبدسػت ػًَذ ٍ لَلِ ّب -7

ُ صشفب یک ثبس هصشف اص ٍػبیل تضسیقبت -8  اػتفبد

جلَگیشی اص ػفًَت هشتجظ هشاقجت ثْجَد ثْذاؿت دػت ثشای  -9

 ّبی ػالهتی

 ٍاحذ ایوٌی ٍ هذیشیت خغش

ِ ػل سیَی دس صَست ػذم دس  10-15بى هیتَاًذ ػبالًِ هّش فشد هجتال ث

ِ هیکشٍة ایي ثیوبسی هجتال کٌذ.  ًفش سا ث

ِ اص  ،خغش اًتقبل ثیوبسی ثِ ػبیشیي ،دس اکثش هَاسد ػل ٍ ّفت ثؼذ اص د

ٍ اص ثیي هیشٍد  .ؿشٍع  هصشف داس

 ٍاحذ کٌتشل ػفًَت

کميته تخصصی تذيیه دستًرالعملهبی  3/7/19)دستًرالعمل قًاويه مرکس

 ایيه وبمه اداری ي استخذامی اعضبی غير هيئت علمی(

 ُ ِ اػتؼالجی کبسهٌذ ،هَسد هَافقت  :21هبد دس صَستی کِ گَاّیٌبه

 ٍ قشاس ًگیشد،هذت هزکَس اص هشخصی اػتحقبقی ٍی کؼش خَاّذ ؿذ 

دس صَست ػذم ٍجَد هشخصی اػتحقبقی ،هشخصی ثذٍى حقَق 

 .هٌظَس خَاّذ ؿذ

 هذیشیت پشػتبسی
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 ) H: Hemolysis ،   EL: Elevated Liver Anzymes، LP: Low Platelts )         : HELLP   سىدرم  

ِ ای اص پشُ اکالهپؼی  ٍ کبّؾ پالکتْب تظبّش هی یبثذایي حشٍف اختصبسی گًَ ِ ثب ّوَلیض ،افضایؾ اًضیوْبی کجذی   .ؿذیذ سا تَصیف هیکٌذک

 ؿبهل هَاسد صیش اػت: فضایؾ فـبس خَى ،پشٍتئیٌَسی،ادم() ػالٍُ ثش ًـبًِ ّبی پشاکالهپؼی :   وشبوه هبی ببليىی

 تٌذسًغ اپیگبػتش یب دسد سثغ فَقبًی ساػت ؿکن ٍ  دسد 

 اػتفشاؽ ٍ  تَْع 

 حبلی یب ػالئن غیش اختصبصی هغشح کٌٌذُ ػٌذسم ٍیشٍػی حبد سا داسًذ. ثؼیبسی اص ثیوبساى ؿشح حبل ثی 

 اختالالت ثیٌبیی سا ثشٍص هیذٌّذ ٍ  تؼذادی ػالئن پشاکالهپؼی ؿذیذ هثل ػشدسد 

 .اختالل ؿذیذ اًؼقبدی هوکي اػت ػجت ّوبچَسی یب خًَشیضی گَاسؿی ؿَد 

 تشخيص ازمبیشگبهی:

 همًليس: 
 الم خَى هحیغی غیش عجیؼی 

  هیلی گشم دس دػی لیتش 2/1سٍثیي ػشم هؼبٍی یب ثیـتش اص ثیلی 

 LDH  ٍاحذ دس لیتش 600ثیـتش اص 

 افسایش اوسیمهبی کبذی: 
 AST  ٍاحذ دس لیتش 70ثیؾ اص 

 ALT  ٍاحذ دس لیتش 40ثیؾ اص 

 LDH  ٍاحذ دس لیتش  600ثیؾ اص 

 :شمبرش پالکتی پبیيه 
  دس هیلیوتش هکؼت 100000کوتش اص 

 :HELLPدر سىذرم  تذابير درمبوی

ثبیذ ػَلفبت هٌیضیَم سا اص صهبى ثؼتشی ؿذى دس  HELLPاص دػتَسالؼول ّبی ػوَهی پشُ اکالهپؼی پیشٍی هیکٌذ.توبم ثیوبساى ثب ػٌذسم  HELLPهذیشیت 

ٍ فشاٍسدُ ّبی خًَی ًیض ثشای ثیوبس تجَیض هیگشدد.  دس ّش ثیوبس ػٌذسم  48-24ثیوبسػتبى تب   HELLPػبػت پغ اص صایوبى دسیبفت کٌٌذ، کَستیکَاػتشٍئیذّب 

ِ دچبس ؿَک یب  ِ پبسگی خَدثخَدی ّوبتَم صیش کپؼ ػیت ؿذیذ ؿذُ اػتآک ِ یک ػبسضثبیذ ث ثبص کشدى ِ تْذیذ کٌٌذُ حیبت اػت هـکَک ؿذ. َلی کجذ ک

 اٍسطاًؼی ؿکن هوکي اػت ًجبت ثخؾ ثبؿذ.دسد قؼوت فَقبًی ساػت ؿکن،اپی گبػتش یب ؿبًِ هوکي اػت حبکی اص یک ّوبتَم صیش کپؼَلی ثبؿذ ایي

ُ ثبؿذ هوک گشافییب ػًََ  CTتـخیص ثب  ِ اثجبت هیشػذ.اگش ّوبتَم پبسُ ًـذ گشافی یبث ِ جشاح ػوَهی یب یػش CTي اػت ثب ػًََ بل پیگیشی ؿَد ثِ ؿشعی ک

 ػشٍق دس دػتشع ثبؿذ.

 ادارٌ کردن زایمان ي پس از زایمان

ِ ػٌذسم ٍ دس اکثش صًبى ػیش ثبلیٌی ػشیؼتش اص ، HELLP دسهبى هحبفظِ کبساً ِ ثتَاى قجل اص صایوبىآتجشثی اػت  اًتخبة ثیي دادى اػتشٍئیذ سا کبهل کشد. ،ى اػت ک

ثِ عَس تیپیک ؿوبسؽ پالکتی ثِ کوتشیي حذ خَد ٍ  صایوبى ٍاطیٌبل ٍ ػضاسیي ثبیذ ثش اػبع ػَاهل صایوبًی ، سػیذگی جٌیي  ٍ ؿذت ػَاسض عجی ثبؿذ.

LDH  یبفتِ ٍ ػجت پبسگی وبى اداهاٍقبت ثذتش ؿذى ٍضؼیت پغ اص صای هتبػفبًِ گبّی ػبػت پغ اص صایوبى هیشػٌذ. 48تب  24ثِ ثیـتشیي حذ خَد دس ِ

هیـَد.ػالئن ثبلیٌی ثْجَدی ؿبهل کن فـبس ؿذى خَى،حشکت هبیغ  DICػیت،افیَطى پلَس،خًَشیضی پغ اص صایوبى یب آکجذی  ،ًبسػبیی کلیِ،ادم سیَی،

ٍ ثِ دًجبل اى دیَسآکن ؿذى اص فضبی ادم هحیغی ،            .ص هیجبؿذػیت 

ذاؿتهٌجغ:اٍسطاًغ ّبی حیبتی ه                                                                                                   ٍ اهَصؽ پضؿکیبهبیی،ٍصاست ْث                                                                                                                   ،دسهبى 

 


