
  به نام خدا

 داشتھ کامل وجامع مطالبو تمام تونھینم کس چیھ گمیم بازم

 روان و کامل ساده کنمیم یسع بتونم کھ ییجا تا منم باشھ

 بھم مطالب مورد در منو یرادایا خوامیم ازتون پس کنم انیب

     تونویلیتکم مطالب و ھا شنھادیپ ای نیبگ

 

 ھا تمیآ از یسر ھی از جھینت در مینیبب میتونینم بدنو داخل ما یعاد حالت در

 .گنیم یاتیح میعال گنیم اونا مجموعھ بھ اصطالحا کھ میکنیم استفاده

 

 

 ھستن وقوع حال در بدن داخل در کھ ھستند یظاھر یھا نشانھ یاتیح عالئم

 

 یمارستانیب شیپ تو البتھ کھ رهیز موارد شامل (V/S) (vital. Signs) یاتیح عالئم

  شھیم ذکر کھ دارن ھم با اخالف ھی یمارستانیب و

 

  

https://telegram.me/emsboys115  



  :::شامل یمارستانیب شیپ در 

 

  (BP )(blood pressure)خون فشار  1=

 

  (H.R)(Heart rate)نبض2=

 

  (R.R)(Respiratory rate)تنفس  3=

 

 (skin)پوست 4=

 

   (Pupil) مردمک 5=

  تمیآ نیششم عنوان بھ کردن اضافھ ھم رو یمتر یاکس پالس ھا رفرنس از یبعض

 شھیم اضافھ بھش ھم دما ھمون ای حرارت یمارستانیب سطح در اما

البتھ من از پرستارای مختلف وتو دانشگاھای مختلف پرسیدم کھ ٱیتم ھای مختلفی  

میدونن کھ       TPRرو برای عالیم حیاتی ذکر میکنن کھ عموما بھ عنوان 

T  شامل دما     P  شامل نبض     و   R  شامل تنفس ھستش  



 :(BP)(blood pressurr)خون فشار

 

 انیشر و آئورت وارد فشار با رو خون شھیم منقبض قلب چپ بطن کھیھنگام

 انھایشر وارهید بھ رو یفشار انھایشر درون خون انیجر کنھیم بدن سراسر یھا

 (BP)گنیم خون فشار اون بھ کھ کنھیم وارد

 

  ھستش فاکتور دو یدارا خون فشار

 

  یاستولید خون فشار     و        یستولیس خون فشار

 

 تا و میکنیم لمس رو نبض یپزشک یگوش و دستگاه با خون فشار گرفتن موقع

 حدود یوحت میکنیم باد رو سنج فشار کاف میکنینم احساس گھید رو نبض کھیزمان

 بھ  کاف از ھوا خروج و ستونیپ کردن باز از بعد  میکنیم باد شتریب درجھ20

 شھیم میدیشن کھ ییصدا نیاول میدیم گوش میشنویم یگوش داخل از کھ ییصداھا

   استولید گنیم رو میشنویم کھ ییصدا نیآخر و ستولیس

 

 بھ قلب استراحت ای انبساط ھنگام در استولیود انقباظ ھنگام در ستولیس کل در

  انیم وجود

 

  استولھید ینییپا عدد و ستولیس ییباال عدد نوشتار در



   مختلف سن با افراد تو  نرمال خون فشار زانيم

 

  ھستش دونوع نرمال  خون فشار

 

 یعیطب حالت در .1

  یعیطب ریغ حالت در2=

 

 

 ..... و کردن صحبت ستادن،ی،ا ورزش استراحت، ، خواب در مثال

 شده مشاھده ھم درجھ40 تا حالت دو نیا نیب راتییتغ دامنھ

 

 شنیم BP کاھش سبب خواب و استراحت وبرعکس BP شیافزا سبب ورزش مثال

  

 خون فشار درجھ10 زانیم تا کردن صحبت یحت و ستادنیا کھ شده مشاھده یحت

  دنیم  شیافزا رو

 

  رهیوغ شھیم خون فشار شیافزا سبب ھم استرس

 



 . داره یبستگ اونھا جثھ و سن بھ و رهیمتغ نوزادن و کودکان تو خون فشار

 

  میکن ذکر ینجوریا رو یعیطب حالت در خون فشار نرمال مقادر بھتره پس

 

  شترهیب ونیآقا ودر داره اختالف درجھ10 حدود خانما و ونیآقا در خون فشار البتھ

 

  :نیبالغ

 80بھ روی 120مذکر 

 70بھ روی 110مونث 

 

  با برابره یعیطب خون فشار محدوده سال 40 ریز افراد در

 : ستولیس

 100+بیمار  سن=مذکر 

 90+سن بیمار =مونث

 90تا60ودیاستولشون بین

 

 سوم دو استولید و ھستشmm/hg90 یستولیس خون فشار نییپا حد نوجوانان در

  ھستولیس



 

 ::سال10__1 کودکان در

  ستولیس حداکثر

 

 90+2ضربدر سن

 

  ستولیس وحداقل

 70+٢ ضربدر سن

 

  ھستش ستولیس دوسوم برابر استولیود

 

 

  است ستولیسومس دو استولیود70 فشار نییپا حد رخوارانیش در
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 فقط دیوبا مشکلھ سال٣ ریز افراد خون فشار گرفتن یمارستانیب شیپ اورژانس در

BP یرگیمو یوپرشدگ نبض یرو اون یجا بھ و بشھ گرفتھ سال ٣ یباال افراد  

  کنندیم توجھ ماریب ورنگ پوست و

 

  دیکن استفاده کودکان مخصوص سنج فشار کاف از کودکان در

 

  

 کھییجا تا پس دنیم نشون اشتباه رو فشار اکثرا تالیجید یھا سنج فشار دوستان

 شیپ تو بازم کھ دیکن استفاده یا وهیوج یمعمول یھا سنج فشار از دیتونیم

 یا وهیج از دیکن یسع کنندس تیواذ زمانبر یا وهیج با کار چون یمارستانیب

  دینکن استفاده

 

 نیا کھ شھیم فشار شیافزا فاز وارد ماریب140 تا باال بھ80 یرو بھ120 فشار از

  نداره ییدارو مداخالت بھ ازین و عموما فھیخف شیافزا
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 باالتر چھ وھر شده فیخف پرتنشنیھا دچار ماریب میبگ میتونیم باال بھ140 فشار از

 شھیم شروع ییدارو مداخالت بعد بھ نیا از و  شھیم تر دیشد پرتنشنیھا بره

  

   نکته هی

 کھ شدم روبرو ییمارایب با بارھا بنده مثال داره وجود مییاستثناھا یمورد ھر تو

 و کم با و ندارن یمشکل چیھ و یعیطب براشون180 ای170 فشار مثال کردن انیب

 فشار خون فشار گرفتن از قبل بھتره پس  کنندیم یناراحت احساس شدنش ادیز

 داروھا چھ فشار قبل نکھیا ای و ماریب ییغذا میرژ درمورد یحت ایو ماریب یعیطب

 خوردن مثال  ھستن کننده کمک یلیخ چون دیبپرس ماریب از رو خورده ییغذاھا ای

 .ببرن باال رو فشار توننیم  رهیوغ یچرب قرمز گوشت پفک تخمھ نمک

 

  ھا استثنا نیا از گھید نکتھ ھی

 

 80 یرو بھ130 بھ فشار دنیرس درصورت یابتید و یویکل یمارایب یتو

  ادهیز مارایب نیا تو یمغز و  یقلب سکتھ خطر چون شھیم شروع ییدارو مداخالت
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  شھینم رفع یدرمان دارو با فقط باال خون فشار بحث البتھ

 

 عدم ، گاریس دنینکش مثال بشھ گفتھ ماریب بھ ھم یا ھیتغذ یھا ھیتوص دیبا

 کاھش ، نمک و قرمز گوشت خوردن کاھش دار، الکل یھا یدنینوش مصرف

  رهیغ و منظم ورزش ، وزن

  کنھیم دایپ کاھش ای شیافزا کیستولیس فشار و ثابتھ کیاستولید فشار مواقع شتریب

 کیستولیس فشار اوقات یگاھ و عھیشا سال60 تا50 یباال افراد تو مورد نیا کھ

   مینیبیم جوونا تو شتریب ھم حالتو نیا کھ رهیمتغ کیاستولید وفشار  ثابتھ

 

  باشن ریمتغ توننیم ھردو ھم تنشن پریھ در البتھ

  گھید نکتھ ھی

 

 طور بھ فشارشون ننیبیم ویدرمان کادر افراد از یکی تا ھستن ھم مارایب یبعض

  رهیم باال کاذب

  دیباش مواظبشون

 

 یبرا نجایھم تا کنم فک اما  بدم حیتوض کامل کنمیم یسع بعدا خونو فشار بحث

  ھیکاف یاتیح میعال
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 نبض

 (H.R)(P.R) 

(Pulse rate)(heart rate): 

 

  ادیم وجود بھ انھایشر وارهید بھ خون انیجر برخورد اثر در کھ ھیموج نبض

 پوست وبھ کنھیم عبور استخوان یرو از انیشر کھ ییجاھا در رو موج نیا

 . میکن لمس میتونیم کترهینزد

 

  است قلب انقباض وقدرت وسرعت تمیر انگریب نبض

 ھستند یمرکز ای میکنیم ولمسشون  میدار سروکار وانا با شتریب ما کھ یھا نبض

  یطیمح ای

 

  مثل يمرکز يها نبض

 

   داره قرار گردن در کھ  دیکاروت

   داره قرار ران کشالھ در کھ فمورال



  مثل یطیمح يها نبض

 

  : الیراد

  دارد قرار شست انگشت بھ کیونزد ساعد یقدام سطح ودر دست مچ در

 

 

 :الیبراک

  دارد قرار شانھ تا آرنج فاصلھ انھیم ودر بازو یداخل سطح در

 

 :سیپد سیدورسال

 شست شمت ودر دارد قرار پا یرو در

 

  :وریپوستر سیالیبیت

  دارد قرار پا یداخل قوزک استخوان پشت

 

 



 رو الیراد نبض سال کی یباال ودر الیبراک نبض سال کی ریز نبض چک یبرا

 نبض از سال کی یباال افراد در نشد لمس یطیم نبض واگر میکنیم نھیمعا

 . میکنیم استفاده دیکاروت

 

 

 یباال افراد در ایاح در نشھ گرفتھ اشتباه ایاح در نبض چک با بحث نیا دوستان

 . دیکاروت ای فمورال سراغ میریم میمستق سال ھی

 

 : میدار مهم عامل 3 نبض در

 تیر= 1

 

  تمیر= 2

 

  قدرت= 3
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  :(H.R)تعداد همون ای تیر

 

 طور بھ اما زندیم ھیضر100 تا60 نیب قھیدق ھر در نیبالغ در یعیطب و سالم قلب

 رهیز شرح بھ یعیطب و متوسط طور بھ کنمیم دیتاک بازم مختلف نیسن در متوسط

  ھستش

 

 

 

 

  قھیدق در ضربھ80_60 نیبالغ

 

 قھیدق در ضربھ 105__60 نوجوانان

 

 ضربھ120__60) سال12_6(مدرسھ سن در کودک

 

 ضربھ120__80 سال5__1 کودک

 

  ضربھ150__120رخواریش



 

  :نبض تمیر

  مھمھ نبض بودن نامنظم و منظم مورد نیا در

 

 

 میکنیم ضرب2 در و شمرده ھیثان30 در را ضربات تعداد تمیر باشھ منظم اگر

  ادیم دست ھی قلب ای نبض ضربان تعداد جھیدرنت

 

 

 

  میبشمار را ضربان تعداد قھیدق کی تا کامل دیبا نامنظم حالت در اما

 

 

 :قدرت

 . است نظر مورد نبض بودن فیضع ای یقو درقدرت

 

 و شھیم عیسر و تند نبض تمیر جھیدرنت بکنھ دایپ کاھش نبض قدرت چھ ھر

   برعکس



  :نبض انواع

 

  ھستش پالس(+) عالمتو نیا اسم

 

 

 :نبض انواع سراغ میریم حاال

 

 

 کھ ھینبض( شکل ینخ فیضع نبض»== است بد یلیخ نبض حالت نیا در + =

 قابل ریغ;(thready ستین لمس قابل درواقع و شھیم محو فشار نیباکوچکتر

 .است80 از کمتر حالت نیا در وفشار است عیسر و تند شمارش

 

 ،قابل شکل ی،نخ فیضع باز نبض»== است بد نبض زین حالت نیا در ++ =

 . است90 از کمتر نبض مورد نیا در است عیسر و یسطح و ،تند شمارش

 

 شھفشارینم محو یمعمول فشار استبا یمعمول و خوب نبض حالت نیا در +++ =

  است منظم و لمس شمارش،قابل قابل است یعیطب خون

 

) نامنظم(جھنده ، یقو ، آھستھ»== است بد نبض حالت نیا در ++++ =

   باالس خون فشار حالت نیا در است..... و زیت نوک ی،چکش



 دارد نام )یکارد یبراد(60 ریوز)یکاردیتاک(100 یباال HR .نیبالغ در

 حساب رو مختلف یسنا تو یکارد یوبراد یکاردیتاک خودتون نمونھ بھ باتوجھ

 دیکن

 

 باشھ شتریب نبض ھرچھ یعنی دارد عکس رابطھ نبض تعداد با  بدن عاتیما مقدار

 داده دست از یشتریب آب بدن

 

    باالس نبض دارند یزیخونر کھ یافراد در

   وبرعکس  کمتره نبض شتریب فشار یچ ھر داره عکس رابطھ نبض با فشار و

 

  باشھ شوک و خون انیجر کاھش از نشان تواندیم نبض عیسر ضربان

  

  کھ است نیا از یناش نبض نبود

 

  افتاده طپش از قلب

  است نییپا اریبس خون فشار

    شده مسدود انیشر

  دهید صدمھ انیشر ای

https://telegram.me/emsboys115 



 کھ شده مسدود اندام آن انیشر کھ است نیا انگریب ییتنھا بھ اندام ھی در نبض نبود

 یطیشرا نیا در باشد استخوان ای مفصل صدمات با ھمراه تونھیم خودش نیا

 لکھ جیتدر بھ است ممکن و بردیم رنج ومورمورشدن وضعف یحس یب از ماریب

 . شود سرد و یآب لکھ

 

 دیکن یابیارز دهیخواب ای نشستھ حالت در را نبض

 

 . دارد نبض شست خود چون دینکن نھیمعا را نبض شست انگشت با وقت چیھ

  

 کار نیا ممکنھ چون دینکن وارد فشار دیکاروت بھ ادیز دیکاروت نبض لمس موقع

  بشھ مغز بھ خون انیجر از مانع

 

 بھ خون انیجر از مانع ممکنھ دینکن نھیمعا ھمزمان را دیکاروت نبض ھردو ھرگز

 بشھ مغز

 

 تا یطیمح ھم و یمرکز ھم دیکن یبررس مختلف یھا محل تو رو ھا نبض

   بشھ مشخص خون گردش ستمیس عملکرد یچگونگ

  

 یعیطب نبض تعداد یوعاد استراحت حالت در کھ ھستش ممکن ریپ افراد  در نکتھ

  باشھ90 یرو
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 ھستش تنفس یاتیح عالئم یھا تمیآ از گھید یکی

 :  (respiration)تنفس

 

 دم کی شامل تنفس ھر کھ زنده موجود و طیمح نیب O2 و CO2 تبادل یعنی

 . ھست وبازدم

 

 

 

 :  رهیز اتیخصوص يدارا یعیوطب  يعاد تنفس

 

 نرمال سرعت

 

  کسانی عمق با بازدم و دم

 

 (رونیب سمت بھ اتساع متر یسانت 3__2( نھیس قفسھ ومعتدل انھیم حرکت

 

   یا دنده نیب عضالت و شکم گردن، مثل تنفس یفرع عضالت از استفاده عدم



  : میکن توجه امر4 به دیبا تنفس در

  تعداد= 1

   سرعت= 2

 تنفس یوچگونگ تمیر= 3

 صداها  = 4

 

   )R.R:(تعداد

  

  قھیدق در بار20__12 نیبالغ در

  قھیدق در بار30__15 کودکان در

  قھیدردق بار50__25 خوار ریش

 

  میدار تنفس کی قلب ضربھ5__4 ازاھر بھ: نکتھ

 



  : سرعت

 

  . نامندیم پنھ یتاک رو عیسر تنفس و پنھ یبراد را آھستھ تنفس

 

  تنفس= پنھ

 

 

 ھی سپس و)پرپنھیھ( قیعم دم ھی ماریب اون در کھ تنفسھ نوع ھی ھم استوکس نیش

 تا ممنکھ کھ شھیم قطع ماریب تنفس نیا از بعد و داره) پنھ پویھ( قیعم دم باز

 . شھیم دهید کما تو خصوص بھ و یمغز عاتیضا تو عھیضا نیا برسھ ھم ھیثان30

 

 

 شیافزا باعث دیشماریم رو تنفسش دیدار شما نکھیا از ماریب اطالع دوستان

 دست مچ  نبض دیکنیم وانمود کھیحال در بھتره پس شھیم ماریب تنفس سرعت

 تنفسش تعداد و دیبزار نشیس قفسھ یتحتان قسمت  رو اونو یبازو دیریگیم مارویب

 دیبشمار رو

 

 

 



 :  تنفس یچگونگ و تمیر

 

  میھست تنفس در ینظم یب ایو  نظم دنبال تمیر در

 

 تیفعال ، کردن صحبت ریتاث تحت ممکنھ اریھوش ماریب در نامنظم ای منظم تنفس

 .رهیبگ قرار فاکتورھا ریوسا جاناتی،ھ

 

 :انگریب تونھیم داره اختالل شیاریھوش کھ یماریب در

 

  ییایمیش تعادل عدم

 

  یداخل یھایماریب

 

 باشھ یمغز یھا بیوآس

 

 شودیم متسع نھیس قفسھ متر یسانت3__2 یعیطب تنفس در

  

 



 :    صداها

 

 

 بدن ما بھ یدیمف اطالعات توننیم و ھستن مھم یلیخ یتنفس یصداھا

 

 

  از عبارتند یتنفس يصداها نیمهمتر از 

 

  خرخرکردن

 

 کردن خس خس

 

 کردن قل قل

 

 قارقارکردن هيشب یصدا ايدورياستر



 

  : .(Snoring)خر خر کردن

  بندهیم حلق سطح در رو یفوقان ییھوا راه یجزع صورت بھ زبان ھنگام نیا در

 

 : (wheezing)خس خس کردن

 

  دهیم نشون رو ھا ژکینا یگرفتگ ای یکیبار

 

 : (gurgling)قل قل کردن

 

   ھستش ھیر در ھیما تجمع از نشان

  ....و ھیر ونیلتراسیانف ، ھموتوراکس در مثال

  

 : کردن قارقار هیشب يصدا ای دوریاستر

 

 رو حنجره سطح در یفوقان ییھوا راه ینسب انسداد کھ نھیوپرطن خشن ییصدا

    دهیم نشون

  ھستش حنجره اسپاسم دھنده نشان کل در



 

 اند نوع دو یتنفس يصداها عامل

 

  یرونیب عوامل = 1

 

  یرونیب عوامل= 2

 

 

 ندارند یپزشک یگوش بھ یازین صداھا نیا و ھستند مشاھده قابل یدرون عوامل

 (شکم و نھیس گردن،قفسھ یتنفس یفرع عضالت از استفاده(ونیرتراکس مثل

 

 دارند یپزشک یگوش بھ ازین نھیمعا یبرا و ستندین مشاھده قابل یرونیب عوامل

  مانند

 

   اسپاسم

  عیما تجمع

  یدگییسا
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 پوستھ یاتیح عالئم یھا تمیآ از گھید یکی

 

 وعملکرد خون ونیژناسیاکس یچگونگ دھنده نشان پوست  : (SKIN)پوست

  ھستش خون گردش و تنفس ودستگاه قلب و ھیر

 

  

  

  :میکن چک رو ریز عوامل دیبا ما درپوست

 

  رنگ

   دما

  پوست تیوضع

  

  

  



  

   : رنگ

  رنگھ یصورت یعیطب حالت در پوست

 

   : پوست یعیطب ریغ يرنگها

 

  : یدگیپر رنگ= 1

 

 یقلب حملھ کردن، غش ، شوک مثل یحاالت ,BP کاھش ای شیافزا از یناش ممکنھ

 . باشد.....و ابتید ، یآنم ، ترس ،

 

 : یخاکسرت ای یبآ= 2

 

 است یناکاف یریگ ژنیواکس یناکاف یخونرسان دھنده ونشان گنیم انوزیس اون بھ

 ، یخفگ کننده انیب تونھیم و شھیم ظاھر دھان واطراف انگشتان نوک در ابتدا کھ

 انیب رو یجد مشکل ھی کل در اما باشھ....و تیمسموم ، یپوکسیھ ، یناکاف تنفس

  کنھیم



 بد تیوضع یوحاک است پوست  ررسیود یریتاخ عالئم جزو عالمت نیا

 . ھیاورژانس

 

 

   : قرمز= 3

 

 ، حرارت معرض در یریگ قرار کننده انیب تونھیم کھ گنیم نگیفالش اون بھ

  باشھ.... وCo با  ریاخ تیپرتنشن،مسمومی،ھ یگرمازدگ

 

   . است یکبد یھا یماریب کننده انیب رقانی ای :زرد =5

 

 

  دیکن کنترل پاھارا و دست کف ، اھپوستیس افراد و کودکان و رخوارانیش در 
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 : دما

 

 پوست یرو بر دست پشت گذاشتن پوست یدما یریگ اندازه روش نیتر عیشا

  ھینسب یریگ اندازه ھی کھ است ماریب

  رھدیگیم صورت دماسنج با قیدق یریگ اندازه

 

 اما گراده یسانت درجھ37/5 حدود ییدما و گرمھ دما لحاظ از نرمال پوست

 . کنندیم ذکر ھم رو37 ھا رفرنس از یبعض

 

 

  : حالته3  يدارا پوست

 

 :داغ= 1

 



 داره....و ،عفونت حرارت معرض در یریگ قرار ، تب از نشان کھ

 

 

 معرض در یریقرارگ ای شوک ،یآنم ،یناکاف خون گردش از نشان :خنک= 2

  دهیم... و سرما

 

 

   : سرد= 3

 

  (سرما معرض در ادیز یلیخ یریقرارگ( یسرمازدگ ، مرگ از نشون

  :پوست تیوضع

 

 و یمرطوب و یخشک ، یرگیمو یپرشدگ نظر از پوست کردن چک دنبال بھ ما

  میھست یپوست یصداھا

 ھیوصورت خشک و گرم نرمال پوست

 

 

 



  :(capillary refill)یرگیمو یپرشدگ

 

  شوندیم خون از پر دوباره شدن فشرده از پس ھا رگیمو کھ ستیزمان

 

 

 میکنیم وارد فشار پوست یرو ینرم بھ یرگیمو یپرشدگ زمان یریگ اندازه یبرا

 بھ ھیناح آن برگشت زمان است دیسف فشار تحت محل انگشتان برداشتن از بعد

  دیکن محاسبھ رو اولش رنگ

 

 

  .است متفاوت طیمح یودما  ریاخ یماریب ، سن بھ یعاد حالت در زمان نیا

 

  ھیثان ٢ مذکر نیبالغ و وکودکان رخوارانیش در اتاق یدما در

 

  ھیثان3. مونث نیبالغ در

 

  رسھیم ھم ھیثان۴ بھ یحت ریپ افراد ودر 

 

 است یخونرسان کاھش یحاک زمان نیا شدن تر یطوالن



 

 

 ت،یمسموم ،یابتید اورژانس ، شوک از نشان پوست بودن خشک ای مرطوب

   داره یقلب مشکالت ،یحرارت مشکالت

 کاھش ای شوک انیب یبرا خوب اریبس یا نشانھ درشت دانھ سرد عرق مثال

  ھیخونرسان

 

 ینخاع یھا بیآس و)ونیدراتاسیدھ( یآب کم از ھم پوست حد از شیب یخشک

 دهیم خبر...و

 

  زمیآمف در مثال میکن لمس رو پوست دیبا یپوست یصداھا در

 

 

 

 ) :جلد ریز بھ ھوا یھا حبابچھ ورود( زميآمف

 

  لمسھ قابل گردن ژهیو بھ گردن و نھیس قفسھ در شتریب

 و) ینمک پفک خوردن یصدا مثل( دهیم خش خش و تق تق از مخلوط ییصدا

 پنوموتوراکس از ینشان تونھیم وھشیم ھیناح اون در پوست ورم و آماس موجب

  باشھ
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 ھستن ھا مردمک  یاتیح عالئم یھا تمیآ از گھید یکی

  :(Pupils)ها مردمک

 

  مارهیب ومشکالت یماریب از نشون ھا مردمک یزیور یگشاد

 

  میتابونیم مایب یچشما بھ رو نور یا لحظھ یبرا ھا مردمک یابیارز یبرا

 

 

 

  :کرد توجھ امر دو بھ دیبا ھا مردمک مشاھده در

 

  زیسا ای اندازه  :1

 

 نور بھ پاسخ ای رفلکس  :2



 

  :اندازه

 

  متره یلیم4__3 حدود یعیطب یھا مردمک اندازه

 شنیم کوچکتر مجددا سن شیافزا وبا بزرگتر درکودکان کوچکتر یرخوارگیش در

. 

 

 

 شوندیم) تنگ(منقبض بازدم با و)بزرگتر( متسع دم با ھا مردمک یعیطب حالت در

 

 

 

  :از هاعبارتند مردمک اندازه راتییتغ نیعتریشا

 

 سيوزيم :1

 ايزوکوريان :2

 ونيالتاسيد:۳



  

  

 

 ) :زویم(سیوزیم

 ای ،یعصب دستگاه اختالالت از نشان شوندویم زیر یلیخ ھا مردمک حالت نیا در

 دارن)ھا کینارکوت(ازمخدرھا استفاده ، کننده رهیخ ییروشنا

 

 

  :نابرابر يها مردمک=  2

 

 یتونیم کھ  اند متفاوت ھم با فرد دومردمک نداندازهیگویم ایزوکوریآن اونا بھ کھ

 ،یچشم یماریب ،یمصنوع چشم ھی ، یمغز سکتھ ، یمغز یزیخونر از یحاک

  باشھ مردمک کننده کنترل عصب بھ بیآس شدن وارد ای،و یچشم یھا قطره

 

 اندازه نیب اختالف یکم زانیم بھ یعیطب صورت بھ مردم%40__20 البتھ

 . دارن دومردمکشون

 دنیم پاسخ نور بھ ھا مردمک حالت نیا در
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  ) :التهید(ونیالتاسید

 

 مرگ ، مرگ از نشان و اند شده گشاد حد از شیب ھا مردمک حالت نیا در

 بایتقر بایوتقر دارن) نیآمفتام و نییکوکا مثل( دارو مصرف ،یقلب ستیا ،یمغز

  کمھ یلیخ نور بھ شونییگو پاسخ زانیم

 

  دارن یزیر یھا مردمک بایتقر ھم یعیطب حالت در معتاد افراد

 

 مخدر مواد با تیمسموم یعالمتا شاه از یکی ھا مردمک بودن وزیم

   ھستش)دھایوئیاوپ(

 

   نور به پاسخ

 

 جمع ییروشنا در و  گشاد سرعت با ھا مردمک یکیتار در یعاد حالت در

  شوندیم وتنگ



 

  دنینم پاسخ نور بھ و بوده گشاد ھا مردمک یمغز ومرگ مرگ در مثال

 

 ھا ستین مرگ از نشان فقط ھا مردمک بودن گشاد البتھ

 

 دارند فرد یپوکسیھ از نشان دنیم وکند آھستھ پاسخ نور بھ کھ ییھا مردمک

 

 ھا مردمک نھیمعا از قبل است ادیز آن در نور کھ دیدار قرار یطیمح در اگر

  دیبپوشان را ماریب یھا چشم

 

 صورت بھ ھم دیدھ قرار یبررس مورد را مردمک دو ھر ھا مردمک نھیمعا در

  ھمزمان صورت بھ ھم یتک

 

 متشکر  پسند مورد و باشھ بوده دیمف کھ انشاهللا شد تموم یاتیح عالئم بحث دوستان

  دیکنیم دنبال مارو کھ

  

فایل نوشتم شاید این فایل توسط خودم گردآوری وتھیھ شده ٱدرس تلگراممو توی 

  اشکاالت و ایراداتی داشتھ باشھ کھ ازتون میخوام بھ بزرگی خودتون منو ببخشید

  

  



  

 

 :منابع

 

  ھیپا یمارستانیب شیپ یھا اورژانس کتاب

 

  تھران مرکز وپرورش آموزش

 

 لرستان اورژانس وپرورش آموزش

 

  ایپد یکیو

 

  یشھرام رضا دکتر

 

  فر نادر یمھد دکتر

  

  

@Mehdi_Mohammadi_Rad 
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