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 بسم هللا الرحمن الرحیم                                       

 

 بگذارد؟ تأثیر شما تنفس بر تواند می چگونه( باال قلب ضربان)کاردی تاکی

 پاسخ

 چندین. بزرگساالن در دقیقه در ضربان 100 از بیش معموالا  - است سریع قلب ضربان کاردی تاکی

 باالی قلب تپش)SVT شود نفس تنگی باعث است ممکن که مواردی از یکی اما ، دارد وجود نوع

 سیگنالهای زیرا یابد می سرعت قلب ضربان ، SVT در. است دهلیزی ردیکا تاکی یا( بطنی

 به سریعاا  باید ، دارند نفس تنگی و دارند SVT که افرادی. نمیشوند شلیک درستی به قلب الکتریکی

 ، کند کمک شما به تواند می که را دیگری موارد است ممکن شما پزشک. کنند پزشکیدریافت  کمک

 .کند توصیه کمتر الکل و قهوه نوشیدن و سیگار ترک مانند

 اجمالی بررسی

 (تند قلب ضربان)کاردی تاکی قلب ضربان

 حد از سریعتر استراحت هنگام قلب آن در که است( آریتمی) قلب ضربان اختالل نوعی کاردی تاکی

 .زند می ضربان نرمال

 در فیزیولوژیکی واکنش یک عنوان به یا یابد افزایش ورزش هنگام شما قلب ضربان که است طبیعی

-tak-i-KAHR) کاردی تاکی در اما. باشد( سینوس کاردی تاکی) بیماری یا تروما ، استرس برابر

de-uh) ، دو هر یا قلب تحتانی یا فوقانی( های بطن)های اتاق در نرمال حد از سریعتر قلب ضربان 

 .است استراحت هنگام

 کاردی تاکی. شود می کنترل قلب بافتهای در شده ارسال الکتریکی سیگنالهای توسط شما قلب ضربان

 ضربان که کند می ایجاد سریع الکتریکی های سیگنال قلب در ناهنجاری که دهد می رخ هنگامی

 دقیقه در ضربان 100 تا 60 حدود در استراحت حالت در عادی حالت در که ، کند می سریع را قلب

 .است

 صورت در اما. باشد نداشته عوارضی یا عالمتی هیچ است ممکن کاردی تاکی ، موارد برخی در

 جدی عوارض به منجر و کرده مختل را قلب طبیعی عملکرد تواند می کاردی تاکی ، درمان عدم

 :جمله از ، شود

 قلبی نارسایی

 مغزی سکته

 مرگ یا ناگهانی قلبی ایست
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347/5000 

 هفته( 2)بیشتر از مزمن  تنگی نفس                                        هفته( 2)زیر علل تنگی نفس حاد

تنگی نفس حاد تنگی نفس 
 مزمن

 آنژیوادم
 

 آنافیالکسی
 

 عفونت حلق
 

 اختالل عملکرد بند ناف
 

 جسم خارجی
 

 ضربه
 

 

 
 
 

 گردن و سر
 ، منطقه

 فوقانی هوایی های راه
 حنجره تومور

 
 
 

 حنجره تومور
 

 صوتی طناب فلج
 

 تارهای صوتی عملکرد اختالل
 

 مجاری در تومور سازی فشرده
 فوقانی هوایی

 
 نای تنگی

 
 گواتر

 دنده های شکستگی
 

 فلج سینه قفسه
 

 وجود هوا در قفسه سینه
 

)بیماری COPD تشدید
ی مزمن راههای هوایی نسدادا

که بیشتر در افراد استنشاق 
دود به هر دلیلی دارند دیده 

 میشود(
 

 آسم حمله
 

 ریوی آمبولی
 

 پنوموتوراکس
 

 پلور افیوژن
 

 ...الریه ذات
 ادامه

 تنفسی حاد نارسایی
 

 تروما/  در ضربه ریه آسیب
 

 خونریزی
 

 ، پلور ، سینه دیواره
 ها ریه
 

 برونش آسم
 

 برونشکتازی
 

 برونشیولیت
 

COPD 
 

 ریوی آمفیزم
 

 مزمن ریوی خون فشار
 ترومبوآمبولی

 
 بینابینی ریه بیماری

 
 سارکوئیدوز

 
 اگزوژن آلرژیک آلوئولیت

 
 ...انسدادی برونشیولیت

 ادامه
 کیستیک فیبروز

 
 سازی فشرده یا باریک ریه تومور

 هوایی مجاری
 

 پلور افیوژن
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 ریه سرطان
 

 اگزوژن آلرژیک آلوئولیت

 چپ به راست ریوی شنت
 

 ریوی خون فشار
 

 کارسینوموز پلوریت
 

 عصب فلج ، دیافراگم همی افزایش
 فرنیک

/  کرونر عروق حاد سندرم
 میوکارد انفارکتوس

 
  حاد قلب احتقانی نارسایی

 جبران نشده
 

 ریوی ادم
 

ی باال بازده با نارسایی ولی 
 قلب

 
)بیماری عضله کاردیومیوپاتی

 قلب
 
)زیاد بودن آریتمی( -تاکی)

ضربان قلب معموال بیشتر از 
 ضربان در دقیقه 100

 
 ای دریچه قلبی بیماری

 
)جمع شدن پریکارد تامپوناد

 مایع یا خون اطراف قلب(
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 قلب               
 

 
 )ضربان نامنظم قلب(آریتمی

 
)عفونت پرده انسدادی پریکاردیت

 اطزاف قلب(
 

)جمه شدن مایع در پریکارد افیوژن
 اطراف قلب(

 
 قلب کرونر رگهای بیماری

 
 فیزیکی جابجایی

 
 ، HFrEF) قلب احتقانی نارسایی

HFpEF) 
 

 قلب داخل شنت
 

 کننده محدود کاردیومیوپاتی
 

 ای دریچه قلبی بیماری
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 مغزی سکته

 
 عضالنی عصبی بیماری

 
 
 

 
 
 
 

دستگاه عصبی 
 / CNSمرکزی

 عضالنی

 آمیوتروفیک جانبی اسکلروز
 

 سازی ذخیره بیماری ، آنزیم نقص
 مک ، مثال عنوان به) گلیکوژن

 (آردل
 

 میتوکندری بیماری
 
 / polymyositisپلی میوزیت\ 

 dermatomyositisتدرماتومیوزی

 ارگانوفسفات با مسمومیت
 

 سالیسیالت با مسمومیت
 

 کربن مونوکسید با مسمومیت
 

 سمی مواد سایر مصرف
 
 کتواسیدوز( دیابتی)
 

 عنوان به) متابولیک اسیدوز
 یا قندی دیابت در مثال

 (کلیوی مزمن نارسایی
 

 کلیه نارسایی
 

 تیرویید بیماری

 
 
 
 
 
 

 / سمی
 متابولیک

 

 
 
 
 کتواسیدوز( دیابتی)
 

 در مثال عنوان به) متابولیک اسیدوز
 (کلیوی مزمن نارسایی یا قندی دیابت

 
 کلیه نارسایی

 
 تیرویید بیماری

 سپسیس
 

 تب
 

 کم خونی
 

 )عفونت مغز(آنسفالیت
 

)ناشی از آسیب تروماتیک
 مغز ضربه(

 
 نارسایی حاد کلیوی

 
داروها )به عنوان مثال ، بتا 

 بالکرها ، تیکاگرل(

 
 
 
 
 
 
 

 دیگر
 

 خونی کم
 

 ، هراس حمالت ، اضطراب اختالل
 افسردگی ، وفرمسومات اختالل

 
 آسیت)جمع شدن مایع در شکم(

 
 کلیه مزمن نارسایی

 
)انحنای غیر طبیعی كیفوسكولیوز
 ستون فقرات(

 
 بارداری اواخر

 
 چاقی
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 بیش فعالی

 
 اضطراب

 
 فرایند داخل شکمی

 
آسیت)جمع شدن مایع در 

 شکم(
 

 بارداری
 

 چاقی

 

 
 شکمی دیواره فتق

 
 (پروژسترون اثر) حاملگیاوایل 

 
 فیزیکی جابجایی

   

 
COPD ، ریوی مزمن انسدادی بیماری .HFrEF ، تخلیه کسر کاهش با قلبی نارسایی. 

 
HFpEF ، شده حفظ تخلیه کسر با قلبی نارسایی .CNS ، مرکزی عصبی سیستم 

 
 
 

 ضربان قلب تند عالئم

 

 

 اندام تواند می این. نکند منتقل شما بدن به کامل طور به را خون است ممکن ، تپد می سریع خیلی شما قلب که هنگامی

 را )ضربان قلب تند(کاردی تاکی به مربوط های نشانه و عالئم تواند می و کند محروم اکسیژن از را شما های بافت و

 :کند ایجاد

 

 نفس تنگی

 

 سبکی

 

 سریع نبض سرعت

 

 سینه در" افتادن" احساس یا نامنظم یا کننده ناراحت ، تند قلب ضربان - قلب تپش

 

 سینه قفسه درد

 

 (سنکوپ) غش

 

 نام به قلبی آزمایش با یا جسمی معاینه طی در فقط بیماری این و ندارند عالئمی هیچ کاردی تاکی به مبتالیان از برخی

 .شود می کشف الکتروکاردیوگرام
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 تاکی کاردی خطر عوامل

 

 افزایش را کاردی تاکی خطر تواند می ، برساند آسیب قلب بافت به یا دهد قرار قلب روی بر را فشار که شرایطی هر

 :دهد کاهش را زیر عوامل با مرتبط خطر است ممکن پزشکی معالجه یا زندگی سبک تغییر. دهد

 قلبی بیماری

 باال خون فشار

 خواب( در تنفس قطع)آپنه

 فعال کم یا فعال بیش تیروئید

 کشیدن سیگار

 دیابت

 الکل زیاد مصرف

 کافئین زیاد مصرف

 (گردان روان) تفریح داروهای از استفاده

 اضطراب یا روانی یاسترس

 خونی کم

 

 

 خطر عوامل سایر

 :از عبارتند دهد افزایش را کاردی تاکی خطر است ممکن که دیگری عوامل

 .شود بیشتر شما کاردی تاکی شود می باعث قلب روی پیری از ناشی سایش باالتر سن

 

 افزایش کاردی تاکی خطر است ممکن ، دارید قلبی ریتم اختالالت سایر یا کاردی تاکی خانوادگی سابقه اگر. خانواده

 .یابد

 

 

 از تاکی کاردی پیشگیری

 

 

 به قبالا  اگر. است قلبی های بیماری به ابتال خطر کاهش و سالم قلب حفظ کاردی تاکی از پیشگیری برای راه موثرترین

 .یابد کاهش شما کاردی تاکی خطر تا کنید رعایت را خود درمانی برنامه و کنید رصد را آن ، هستید مبتال قلبی بیماری

 کنید جلوگیری قلبی های بیماری از

 :دهید انجام را زیر مراحل. ببرید بین از یا درمان ، شود قلبی های بیماری به منجر است ممکن که را خطر عوامل

 که چرب کم و سالم غذایی رژیم یک خوردن و منظم ورزش با. کنید ورزش و باشید داشته  سالم غذایی رژیم یک

 .کنید زندگی سالم قلب نظر از ، است دار سبوس غالت و سبزیجات ، میوه از سرشار

 

 .دهد می افزایش را قلبی های بیماری به ابتال خطر داشتن وزن اضافه. کنید حفظ را خود سالم وزن

 

 تغییر از ، باال کلسترول یا( باال خون فشار) باال خون فشار اصالح برای. کنید کنترل را کلسترول سطح و خون فشار

 .کنید استفاده داروهایی از و کرده استفاده زندگی شیوه در

 

 خود پزشک با هایی برنامه یا راهکارها مورد در ، کنید ترک تنهایی به توانید نمی و کشید می سیگار اگر. نکش سیگار

 .کند کمک سیگار به عادت قطع در شما به تا کنید صحبت

 

 این ، سالم بزرگساالن برای. دهید انجام اعتدال با را کار این ، کردید انتخاب را الکل نوشیدن اگر. بنوشید اعتدال در

 و سال 65 از بزرگتر آقایان و سنی هر در زنان برای(نوبت یک) روز در نوشیدنی یک حداکثر که معناست بدان

 مصرف از که شود می توصیه شرایط برخی برای. است تر جوان و ساله 65 آقایان برای روز در نوشیدنی دو حداکثر

 .باشد داشته شما شرایط برای خاصی مشاوره که بخواهید خود پزشک از. کنید خودداری کامل طور به الکل

 

 پایان به نیاز صورت در. نکنید استفاده کوکائین مانند محرک مواد از. نکنید استفاده( گردان روان)تفریحی داروهای از

 .کنید صحبت مناسب برنامه مورد در خود پزشک با ، تفریحی داروهای مصرف به دادن
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 که هستند محرکهایی حاوی سرفه و سرماخوردگی داروهای از برخی. کنید استفاده احتیاط با نسخه بدون داروهای از

 مصرف از جلوگیری برای داروهایی چه از که بپرسید خود پزشک از. شوند سریع قلب ضربان باعث است ممکن

 .کنید می استفاده

 

 انجام اعتدال با را کار این ، بنوشید دار کافئین های نوشیدنی اگر. کنید محدود را(است موجود قهوه و چای در) کافئین

 (.نوشیدنی دو یا یک از بیش روزانه) دهید

 

 را نرمال استرس تا بگیرید یاد را مقابله های تکنیک و کنید خودداری غیرضروری استرس از. کنید کنترل را استرس

 .دهید انجام سالم روشی به

 

 خود پزشک به را عالئم یا عالئم و دهید انجام بدنی معاینات منظم طور به بروید شده ریزی برنامه بررسیهای به

 .دهید گزارش

 

 کاهش برای توانید می ، هستید مبتال قلبی بیماری به حاضر حال در کنیداگر درمان و کنترل را موجود قلبی بیماری

 :بردارید قدم دیگری آریتمی یا کاردی تاکی به ابتال خطر

 

 را تجویز مطابق داروهای تمام و ، اید کرده درک را خود درمانی برنامه که باشید مطمئن. کنید دنبال را درمانی برنامه

 .کنید می مصرف

 

 خود پزشک به سریعاا  ، شده ایجاد جدیدی عالئم یا شده بدتر یا کرده تغییر شما عالئم اگر. دهید گزارش فوراا  را تغییرات

 بگویید

 به قبالا  اگر. است قلبی های بیماری به ابتال خطر کاهش و سالم قلب حفظ کاردی تاکی از پیشگیری برای راه موثرترین

 .یابد کاهش شما کاردی تاکی خطر تا کنید رعایت را خود درمانی برنامه و کنید رصد را آن ، هستید مبتال قلبی بیماری

 کنید جلوگیری قلبی های بیماری از

 :دهید انجام را زیر مراحل. ببرید بین از یا درمان ، شود قلبی های بیماری به منجر است ممکن که را خطر عوامل

 که چرب کم و سالم غذایی رژیم یک خوردن و منظم ورزش با. کنید ورزش و باشید داشته  سالم غذایی رژیم یک

 .کنید زندگی سالم قلب نظر از ، است دار سبوس غالت و سبزیجات ، میوه از سرشار

 

 .دهد می افزایش را قلبی های بیماری به ابتال خطر داشتن وزن اضافه. کنید حفظ را خود سالم وزن

 

 تغییر از ، باال کلسترول یا( باال خون فشار) باال خون فشار اصالح برای. کنید کنترل را کلسترول سطح و خون فشار

 .کنید استفاده داروهایی از و کرده استفاده زندگی شیوه در

 

 خود پزشک با هایی برنامه یا راهکارها مورد در ، کنید ترک تنهایی به توانید نمی و کشید می سیگار اگر. نکش سیگار

 .کند کمک سیگار به عادت قطع در شما به تا کنید صحبت

 

 این ، سالم بزرگساالن برای. دهید انجام اعتدال با را کار این ، کردید انتخاب را الکل نوشیدن اگر. بنوشید اعتدال در

 و سال 65 از بزرگتر آقایان و سنی هر در زنان برای(نوبت یک) روز در نوشیدنی یک حداکثر که معناست بدان

 مصرف از که شود می توصیه شرایط برخی برای. است تر جوان و ساله 65 آقایان برای روز در نوشیدنی دو حداکثر

 .باشد داشته شما شرایط برای خاصی مشاوره که بخواهید خود پزشک از. کنید خودداری کامل طور به الکل

 

 پایان به نیاز صورت در. نکنید استفاده کوکائین مانند محرک مواد از. نکنید استفاده( گردان روان)تفریحی داروهای از

 .کنید صحبت مناسب برنامه مورد در خود پزشک با ، تفریحی داروهای مصرف به دادن

 

 که هستند محرکهایی حاوی سرفه و سرماخوردگی داروهای از برخی. کنید استفاده احتیاط با نسخه بدون داروهای از

 مصرف از جلوگیری برای داروهایی چه از که بپرسید خود پزشک از. شوند سریع قلب ضربان باعث است ممکن

 .کنید می استفاده
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 انجام اعتدال با را کار این ، بنوشید دار کافئین های نوشیدنی اگر. کنید محدود را(است موجود قهوه و چای در) کافئین

 (.نوشیدنی دو یا یک از بیش روزانه) دهید

 

 را نرمال استرس تا بگیرید یاد را مقابله های تکنیک و کنید خودداری غیرضروری استرس از. کنید کنترل را استرس

 .دهید انجام سالم روشی به

 

 خود پزشک به را عالئم یا عالئم و دهید انجام بدنی معاینات منظم طور به بروید شده ریزی برنامه بررسیهای به

 .دهید گزارش

 

 کاهش برای توانید می ، هستید مبتال قلبی بیماری به حاضر حال در کنیداگر درمان و کنترل را موجود قلبی بیماری

 :بردارید قدم دیگری آریتمی یا کاردی تاکی به ابتال خطر

 

 را تجویز مطابق داروهای تمام و ، اید کرده درک را خود درمانی برنامه که باشید مطمئن. کنید دنبال را درمانی برنامه

 .کنید می مصرف

 

 خود پزشک به سریعاا  ، شده ایجاد جدیدی عالئم یا شده بدتر یا کرده تغییر شما عالئم اگر. دهید گزارش فوراا  را تغییرات

 بگویید
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