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چکیده
هدف:

با توجه به نقش حیاتی احیاگران حرفهای در احیاء پیشرفته و کاهش میزان مرگ و میر افراد دچار ایست قلبی ریوی شده ،هدف از این

مقاله ارائه تازه های احیاء قلبی ریوی پیشرفته میباشد.

منابع اطالعات یا دادهها:

در سال  1400این مطالعه در بانکهای اطالعاتی معتبر از جمله ،PubMed ،Web of Science ،Scopus

 SIDو  Google Scholarمورد جستجو قرار گرفتند.

روشهای انتخاب برای

مطالعه :در این مطالعه مروری که براساس ترجمه راهنمای احیاء قلبی ریوی انجمن قلب امریکا در سال

 2020و سایر منابع کتابخانهای و مقاالت چاپ شده از طریق جستجو در بانکهای اطالعاتی معتبر بین سالهای  2010تا  2020با استفاده از
عملگرهای بولی  andو  orهمراه با کلیدواژه های "راهنمای بالینی"" ،ایست قلبی"" ،حمایت قلبی پیشرفته" صورت پذیرفت .در مجموع تعداد
 680مقاله و  2گایدالین بازیابی شد .پس از اعمال معیارهای ورود و خروج ،نهایتاً  19مقاله و  1گایدالین مورد بررسی قرار گرفت.
ترکیب مطالب و نتایج:در راهنمای جدید بر مراقبتهای بعد از احیای قلبی -ریوی و همچنین به حمایتهای روانشناختی از امدادگران

نتیجهگیری :آگاهی از احیاء قلبی ریوی پیشرفته و آگاهی از آخرین تغییرات آن جهت کلیه احیاگران حرفهای امری الزم و بدیهی است.
کلیدواژهها :احیاء قلبی -ریوی ،ایست قلبی ،حمایت قلبی پیشرفته.
نوع مقاله :مروری
دریافت مقاله1400/5/6 :

اصالح نهایی1400/8/9 :

پذیرش مقاله1400/8/17 :

ارجاع :نوری سنچولی هاجر ،راشکی قلعه نو حسین ،صدوقیاصل افسانه .تازههای احیاء قلبی ریوی پیشرفته  :2020مروری روایتی .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1400 .؛ (.72-80 :7)4

نیست .براساس مطالعه انجام شده در زمینه احیای قلبی -ریوی در ایران،

مقدمه:
ایست قلبی بیگمان یکی از خطرناكترین وضعیتهایی است که

میزان مرگ در عملیات احیای قلبی -ریوی بیش از  90درصد و میزان

برای حفظ حیات و پیشگیری از ضایعات جبرانناپذیر سیستمهای حیاتی

ترخیص بیماران از بیمارستان کمتر از  7درصد است [ .]1در همین رابطه

بدن نیازمند اقدام فوری و سنجیده است .بیماریهای قلبی و عروقی یکی از

بیشترین علت مرگ در سال  1394در ایران و در سال  1395در شهر

علل عمده مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه محسوب میشود .در

تهران ایست قلبی بوده است [.]2

میدهد ،اما آمار و ارقام دقیقی از موارد ایست قلبی ،احیای قلبی و میزان

ایست قلبی میشوند که بیشتر آنها در خارج از مراکز درمانی رخ

بقا و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت بعد از احیای این بیماران در دست

میدهد .به عبارتی ،هر ساله تقریباً  350هزار آمریکایی بر اثر بیماری قلبی

نویسنده مسئول:
حسین راشکی قلعه نو
گروه سالمندی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
تلفن+98 9154365110 :

پست الکترونیکیrashkihossein11@gmail.com :

0000-0002-4967-0983 :ORCID
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ایران  80درصد موارد مرگ و میر به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی رخ

سالیانه در امریکا  350تا  450هزار نفر و در اروپا  700هزار نفر دچار
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تاکید شده و مرحله یکم تا ششم زنجیرهی بقا ،به ترتیب به تشخیص زودرس و پیشگیری ،تماس با اورژانس ،احیای قلبی ریوی با کیفیت باال،
دفیبریالسیون ،مراقبت پس از ایست قلبی و ریکاروری اختصاص یافته است .در راهنمای جدید ،استفاده از تجهیزات و داروها ،نحوه مدیریت موارد
خاص تغییراتی براساس شواهد داشته است و بهروزرسانی شده است.

نوری سنچولی و همکاران

تازههای احیاء قلبی ریوی پیشرفته

میمیرند که نیمی از این مرگها به دلیل ایست قلبی میباشند .همچنین

 MagIran ،IranDoc ،SID ،Scholar Google ،PubMedبه زبان

ایست قلبی ناگهانی یکی از دالیل اصلی مرگ در بسیاری از مناطق جهان

فارسی و انگلیسی و استفاده از عملگرهای بولی  andو  orبا کلیدواژههای

است و از سال  ،2016بیماریهای قلبی همچنان مهمترین علت مرگ و

"راهنمای بالینی"" ،ایست قلبی"" ،حمایت قلبی پیشرفته" صورت

میر در ایاالت متحده است [ .]3،4احیای قلبی -ریوی یک روش

پذیرفت .از معیارهای ورود برای مطالعه ،سال تألیف ،مرتبط بودن به

نجاتدهنده برای قربانیان ایست ناگهانی قلبی و یک تکنیک حفظ حیات

موضوع ،دسترسی به متون مقاالت بودند .مقاالت تکراری و غیرمرتبط به

جهت برقراری جریان خون و اکسیژنرسانی در طول ایست قلبی -ریوی

حیطه احیاء قلبی -ریوی از مطالعه کنار گذاشته شدند .با در نظر گرفتن

محسوب میشود [ .]5مدیریت سریع و شروع به موقع اقدامات درمانی در

معیارهای ورود و خروج مقاالت و گایدالینها یافت شده در بین سالهای

بیماران دچار ایست قلبی میتواند منجر به کاهش میزان مرگ و میر و

 2010تا  2020که تعداد  680مقاله و  2گایدالین بود 19 ،مقاله و 1

همچنین کاهش عوارض در این بیماران شود [ .]6احیای قلبی -ریوی

گایدالین مورد بررسی قرار گرفت .آخرین دادههای به دست آمده براساس

شامل استفاده از ماساژ قلبی قفسه سینه و تنفس مصنوعی و استفاده از

هدف مطالعه بررسی و تحلیل و استخراج گردید.

دفیبریالتور جهت برقراری جریان خون و اکسیژنرسانی در طول ایست
قلبی میباشد [ .]7پس انتظار میرود در برخورد با چنین مسألهی حادی
اصول علمی استاندارد و مهارت باالی نیروی انسانی به کار گرفته شود با
توجه به این که صالحیت انجام احیای قلبی -ریوی به داشتن دانش
شناختی و مهارتهای صحیح روان -حرکتی بستگی دارد [ .]8آموزش
افراد غیرحرفهای و حرفهای نقش بسیار مهمی در افزایش میزان بقا و
پیامدهای حیاتی در ایست قلبی و تنفسی محسوب میشود [.]9
در بیمارستانها ،پرستاران معموالً اولین کسانی هستند که نیاز و
شروع احیاء قلبی -ریوی را در بیماران مبتال به ایست قلبی -ریوی در
محیط بیمارستان تشخیص میدهند [ .]8توانایی آنان برای انجام احیاء
قلبی میتواند یک عامل کننده برای بقای بیمار ایست قلبی باشد .در
نتیجه این نگرانی وجود دارد که این بیماران در معرض تهدیدات بیشتر از

یافتهها:

دست دادن زندگی قرار گیرند [ .]10لذا ،برای آموزش پرسنل بهداشتی

نتایج نشان داد ،در زنجیره بقا بیشتر بر تشخیص زودهنگام ایست

درمانی ،انجمن قلب امریکا هر  5سال راهنمای جدیدی مبنی بر چگونگی

قلبی و شروع سریع ماساژ با کیفیت تأکید شده است .یافتههای حاصل از

انجام احیاء قلبی -ریوی در اختیار عموم قرار میدهدکه راهنمای اخیر در

مطالعات در شرایط آزمایشگاهی و جمعیتهای بزرگ ،بیانگر این است

 2020مجدداً بهروزرسانی شده است [.]4

که هرچه ماساژ قلبی در روند احیاء قلبی -ریوی زودتر آغاز شود،

هدف از ارائه این مقاله ،مروری بر تازههای احیاء قلبی -ریوی
پیشرفته که توسط انجمن قلب امریکا در  2020منتشر شده است.

پیشآگهی و درصد بقا بهتر خواهد شد .به ویژه اگر ماساژ قلبی طی 4
دقیقه اول ( C-A-Bبه جای  )A-B-Cشروع شود .با توجه به این که این
زمان طالیی در محدوده زمانی انتقال بیمار به بیمارستان قرار میگیرد،

مواد و روشها:

بنابراین خدمات پزشکی اورژانس نقش خطیری را در روند احیاء بیمار بر

بررسی آخرین تغییرات احیاء قلبی -ریوی انجام شد ،از متن منتشر شده

اهمیت باالیی برخوردار است .زیرا در شرایط ترافیک شهری و وجود

از راهنمای بالینی بهروز شده احیاء قلبی ریوی پیشرفته انجمن قلب

ساختمانهای بلند ،حتی با سریعترین سیستم خدمات پزشکی اورژانس

امریکا در سال  2020بهره گرفته شد .به عالوه با جستجو در پایگاههای

دقایقی به هدر خواهند رفت .مهمترین ویژگی راهنمای بالینی احیاء

علمی معتبر شامل،Scopus ،Science Direct ،ProQuest ،

قلبی -ریوی پیشرفته  2020توجه به مراقبتهای بعد از انجام احیاء و
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جهت نگارش مطالعه مروری حاضر که در سال  1400با هدف

عهده دارند .اطالع سریع به سیستم خدمات پزشکی اورژانس نیز از
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نمودار  -1فلوچارت غربالگری
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مراحل بهبودی است که آن را از جمله عوامل مؤثر در بهبود و برگشت
بیمار در نظر گرفته است و در نسخههای قبلی ( )2015به صورت خاص
به آن پرداخته نشده بود [.]1

زنجیرههای بقای ایست قلبی داخل و خارج بیمارستانی در شکل 1
نشان داده شده است.

شکل  -1زنجیره بقا بزرگساالن داخل و خارج از بیمارستان

مراحل احیاء قلبی -ریوی پیشرفته براساس راهنمای( 2020تصویر
 .1شروع ) (CPR Cardiopulmonary Resuscitationدادن
اکسیژن به بیمار ،وصل کردن مانیتور یا دفیبرالتور به بیمار.
 .2بررسی ریتم (قابل شوك بودن و نبودن).
 .3دادن شوك غیرسینکرونایز به بیمار در صورت وجود ریتم قابل
شوك )VT: Ventricular ،VF: Ventricular Fibrillation

 Tachycardiaو انجام  (CPRبه مدت  2دقیقه.

علل برگشتپذیر.
 .7بررسی ریتم و در صورت غیرقابل شوك بودن ریتم (آسیستول و
 (PEAو نبود عالیم برگشت خون خود به خودی ،تکرار مرحله  6و در
صورت برگشت خون خود به خودی ،انجام مراقبتهای بعد از احیاء [.]1
نکات کلیدی و تغییرات اساسی در اقدامات حیاتی پیشرفته در
بزرگساالن و کودکان در دستورالعملهای  2020به شرح ذیل میباشد:
 .1در نسخه جدید در ایست قلبی با ریتم غیرقابل شوك ،تجویز

 .4بررسی ریتم و تکرار مرحله  3در صورت وجود ریتم قابل شوك

اپینفرین در اسرع وقت با رعایت زمانبندی معقول است .همچنین در

) ،(VT, VFدر این مرحله تزریق اپینفرین هر  3تا  5دقیقه و برقراری راه

ایست قلبی با ریتم شوكپذیر ،پس از شکست تالشهای اولیه

هوایی پیشرفته.

دفیبریالسیون ،تجویز اپینفرین منطقی است.

 .5بررسی ریتم و تکرار مرحله  3در صورت وجود ریتم قابل شوك

 .2قش پایش وضعیت فیزیولوژیک در کیفیت احیاء قلبی -ریوی به

) ،(VT, VFدر این مرحله تزریق آمیودارون یا لیدوکائین و درمان علل

روز شده است و استفاده از پارامترهای فیزیولوژیکی مانند فشارخون

برگشتپذیر.

شریانی یا دیاکسیدکربن انتهای بازدمی در صورت امکان برای نظارت و

 )Pulseless Electrical Activityتزریق اپینفرین هر  3-5دقیقه ،انجام

74

گذشته اهمیت نداشت.
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 .6در صورت غیرقابل شوك بودن ریتم (آسیستول و PEA:

بهینهسازی کیفیت احیاء قلبی -ریوی تأکید شده در صورتی که در

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2022-07-03

 )1به ترتیب زیر میباشد:

 CPRبه مدت  2دقیقه و برقراری راه هوایی پیشرفته برای بیمار و درمان
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 .3در نسخه جدید استفاده روتین از دو دفیبریالسیون پی در پی
توصیه نمیشود.

 .8در نسخه جدید مراقبت از بیمار پس از بازگشت گردش خون خود
به خودی از لحاظ اکسیژنرسانی ،کنترل فشارخون ،ارزیابی مداخله

 .4استفاده از مسیر داخل وریدی بر مسیر داخل استخوانی ارجحیت
دارد و اگر یافتن مسیر داخل وریدی ناموفق یا عملی نباشد ،دسترسی

آنژیوپالستی ،کنترل هدفمند درجه حرارت و پیشآگهی عصبی نیازمند
توجه خاص است.
 .9در نسخه جدید به توانبخشی و درمان اختالالت جسمی ،عصبی،

داخل استخوانی در نظر گرفته شود.
 .5میزان تهویه کمکی برای احیای کودك به صورت یک بار تنفس در
هر  2تا  3ثانیه ( 20-30تنفس در دقیقه) افزایش یافته است.

قلبی -ریوی و شناختی برای افراد نجات یافته از ایست قلبی ،قبل از
ترخیص از بیمارستان توصیه میشود.

 .6انتخاب لوله تراشههای کافدار به جای لوله تراشههای بدون کاف

.10

نسخه جدید حمایت از امدادگران غیرحرفهای ،ارائهدهندگان

برای لولهگذاری در شیرخوران و کودکان منطقیتر است و استفاده از لوله

خدمات پزشکی اورژانس و کارکنان مراقبتهای بهداشتی در بیمارستان

تراشههای کافدار برای کاهش نشت هوا پیشنهاد میشود.

پس از یک حادثه ایست قلبی توجه شده است [.]1

 .7استفاده معمول از فشار کریکوئید در طول لولهگذاری تراشه در
کودکان توصیه نمیشود.

به طور کلی مواردی که باید احیاگران در نظر داشته باشند و انجام
دهند در جدول  1و شکل  1ارائه شده است.

جدول  -1بایدهای  ALSمربوط به  CPRبا کیفیت در اطفال و بزرگساالن
احیای قبلی
ریوی پیشرفته

کیفیت CRP

دوز اپینفرین (داخل وریدی/داخل
استخوانی) 0/01 :میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن هر  3تا  5دقیقه و
حداکثر دوز 1 :میلیگرم در صورت
عدم دسترسی به راه وریدی یا داخل
استخوانی ،دوز تجویز داخل تراشه:
 0/1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
وزن بدن
دوز آمیودارون (داخل وریدی/داخل
استخوانی) 5 :میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن ،بولوس در طول
ایست قلبی ،ممکن است تا سه دوز
برای  VFمقاوم یا  VTبدون نبض
تکرار گردد.
دوز لیدوکائین (داخل وریدی /داخل
استخوانی) :دوز اولیه :ا میلیگرم به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن

راه هوایی پیشرفته
لولهگذاری داخل تراشه یا
سوپرا گلوتیک
امواج کاپنوگرافی با
کاپنومتری برای تأیید و
پایش محل قرارگیری لوله
تراشه

مونوفازیک 360 :ژول

اولین شوك 2 :ژول به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن
شوك دوم 4 :ژول به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن
شوكهای بعدی 4 :ژول به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن ،حداکثر دوز10 :
ژول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.
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وجود نبض و فشار خون
افزایش ناگهانی و مداوم
( PETCO2باالتر یا
مساوی  40میلیمتر
جیوه)
وجود امواج فشار شریانی
خود به خودی در
مانیتورینگ فشار داخل
شریانی

وجود نبض و فشار خون
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بایدهای اطفال

فشردن محکم (حداقل یک سوم قطر قدامی خلفی قفسه
سینه) و سریع ( 100تا  120بار در دقیقه) و اجازه برگشت
کامل قفسه سینه
به حداقل رساندن وقفه در فشردن قفسه سینه
جا به جایی احیاگری که فشردن قفسه سینه را انجام میدهد،
هر  2دقیقه یا زودتر در صورت بروز خستگی
نسبت ماساژ و تهویه با الگوی  15به  2در صورت عدم تعبیه راه
هوایی پیشرفته
در صورت برقراری راه هوایی پیشرفته ،هر  2تا  3ثانیه یک
تنفس همراه فشردن همزمان قفسه سینه

بای فازیک :براساس توصیه سازنده (
 200-120ژول) و در صورت نبود
توصیه سازنده ،استفاده از باالترین دور
دستگاه

دوز اپینفرین (ا میلیگرم هر  3تا 5
دقیقه)
دوز آمیودارون (دوز اول 300
میلیگرم بولوس ،دوز دوم 150
میلیگرم) یا دوز لیدوکائین (دوز اول
 1تا  1/5میلیگرم بر کیلوگرم ،دوز
دوم  /05تا  0/75میلیگرم بر کیلوگرم

راه هوایی پیشرفته
لولهگذاری داخل تراشه یا
سوپرا گلوتیک
امواج کاپنوگرافی با
کاپنومتری برای تأیید و
پایش محل قرارگیری لوله
تراشه
بالفاصله پس از قرارگیری
راه هوایی پیشرفته در
محل ،هر  6ثانیه یک
تنفس ( 10تنفس در
دقیقه) بدون توقف ماساژ
قفسه بدهید

خود به خودی

] [ DOI: 10.52547/jmis.7.4.72

بایدهای
بزرگساالن

ماساژ محکم (قفسه سینه  5تا  6سانتیمتر داخل برود) و اجازه
برگشت قفسه سینه به جای خود ،به حداقل رساندن وقفه در
ماساژ قلبی ،خودداری از افزایش تهویه
تعویض جای ماساژدهنده قفسه سینه هر دو دقیقه یک بار یا
زودتر در صورت خستگی
در صورت عدم بر قراری راه هوایی پیشرفته ،انجام  CPRبه
نسبت  30به 2
کاپنوگرافی موچی کمی (اگر  PETCO2پایین یا در حال
کاهش بود ،ارزیابی مجدد کیفیت CPR

میزان آلرژی انتخابی دفیبریالتور

دارودرمانی

راه هوایی پیشرفته

برگشت گردش خون

تازههای احیاء قلبی ریوی پیشرفته

بحث و نتیجهگیری:

نوری سنچولی و همکاران

دقیقه) ،با توجه به سن و شرایط بالینی بیمار است .زیرا دادههای جدید

این مطالعه با هدف مروری بر تازههای احیاء قلبی -ریوی پیشرفته

نشان میدهد که میزان تهویه باالتر ،حداقل  30بار در دقیقه در

براساس راهنمای احیاء قلبی -ریوی سال  ،2020انجام شد .نسخه جدید

شیرخوران و  25بار در دقیقه در کودکان با میزان نجات و بقا کودکان

در مقایسه با نسخههای قبلی  2010و  2015شامل اهمیت و تأکید

ارتباط دارد [ .]15در حالی که در نسخه قبلی اگر برای شیرخوار یا کودك

مجدد بر تجویز اپینفرین ،استفاده از اندازهگیری مداوم فشارخون شریانی

لولهگذاری انجام شده است ،هر  6ثانیه ( 10تنفس در دقیقه) یک تنفس

و دیاکسیدکربن انتهای بازدمی در هنگام احیای قلبی -ریوی پیشرفته

بدون توقف ماساژ قفسه سینه به بیمار داده شده است [.]11

برای بهبود کیفیت احیاء قلبی -ریوی است.

لوله تراشههای کافدار خطر آسپیراسیون و تنگی ساب گلوت را

در ایست قلبی با ریتم غیرقابل شوك ،تجویز اپینفرین در اسرع وقت

کاهش میدهند و باعث کاهش نشت هوا میشود [ Kriner .]15نیز

با رعایت زمانبندی معقول است .همچنین در ایست قلبی با ریتم

بیان کرد که لولههای کافدار بدون ایجاد فشار بیش از حد به ساختار

شوكپذیر ،پس از شکست تالشهای اولیه دفیبریالسیون ،تجویز

حنجره یا نای ،یک اتصال ضد نشت بین ریه بیمار و کیسه یا ونتیالتور

اپینفرین منطقی است [ .]1همچنین در نسخه جدید برای کودکان در

ایجاد میکنند [ .]16در حالی که که لوله تراشه بدون کاف معموالً باعث

هر محیطی ،تجویز دوز اولیه اپینفرین در  5دقیقه اول از شروع ماساژ

نشت هوا یا آسیب حنجره میشود [ .]17،18وقتی از لوله تراشه کافدار

قفسه سینه منطقی است .در نسخه قدیم نیز اشاره شده که تجویز

استفاده میشود ،باید به اندازه ،موقعیت و فشار کاف لوله تراشه توجه شود.

اپینفرین در ایست قلبی کودکان معقول است [ Gough .]11نیز در

(معموالً این فشار باید کمتر از  20-25سانتیمتر آب باشد) ،در حالی که

مطالعه اش بیان کرد که تجویز اپی نفرین به عنوان یکی از رایج ترین

در نسخه قبل اشاره شده که لوله تراشههای کافدار و بدون کاف برای

مداخالت احیای قلبی ریوی پیشرفته است و احتماالً میزان برگشت خود

لولهگذاری شیرخوران و کودکان هر دو قابل قبول هستند و در شرایط

به خودی گردش خون را پس از ایست قلبی افزایش میدهد [.]12

خاص (به عنوان مثال ،ظرفیت پایین ریوی ،مقاومت زیاد در راههای

وقتی کیفیت  CPRبا استفاده از فشارخون دیاستول یا (End-

شرط آن که به اندازه ،موقعیت و فشار کاف توجه شود [.]1،11

احتمال )( ROSC (Return of Spontaneous Circulationبرگشت

مطالعات جدید نشان داده است که استفاده معمول از فشار

خود به خودی گردش خون) پس از ایست قلبی را افزایش میدهد [.]1

کریکوئید ،میزان موفقیت در لولهگذاری را کاهش میدهد و میزان

اما در نسخه قدیم بیان شده که اگرچه هیچ مطالعه بالینی تأثیر اقدامات

آسپیراسیون را کاهش نمیدهد [ .]1به طوری که  Newtonنیز در

مربوط به احیاء را در بهبود پارامترهای فیزیولوژیک در طی  CPRبررسی

مطالعه خود مینویسد که در کودکان غضروف کریکوئید کوچکتر و

نکرده است ،اما ممکن است استفاده از پارامترهای فیزیولوژیک

تشخیص آن دشوارتر است .عالوه بر این ،هنگامی که غضروف کریکوئید

(کاپنوگرافی ،فشار دیاستولیک خون شریانی ،نظارت بر فشار شریانی و

فشرده شود ،باعث کاهش تن اسفنکتر تحتانی مری میشود و زمینه را

اشباع اکسیژن ورید مرکزی) جهت بهینهسازی کیفیت  CPRمنطقی

برای آسپیراسیون فراهم میکند [ .]18در نسخه قبلی هم نیز شواهد

باشد [.]11

کافی برای توصیه معمول اعمال فشار کریکوئید برای جلوگیری از

 Morganنیز در مطالعه خود بیان کرد که بررسی وضعیت

آسپیراسیون در طی لولهگذاری تراشه در کودکان وجود نداشت [.]11

میتواند نتایج حاصل از ایست قلبی در بیمارستان را بهبود بخشد [.]13

نمیشود .فایده دفیبریالسیون دوتایی متوالی برای ریتم قابل شوك ثابت

 Suttonنیز بیان کرد که استفاده از  ETCO2یا فشارخون دیاستولی

نشده است ،زیرا دفیبریالسیون دو تایی متوالی مانند استفاده از شوكهای

برای کنترل کیفیت  CPRبا بهبود برگشت خود به خودی گردش خون

تقریباً همزمان با استفاده از  2دفیبریالتور است .اگرچه برخی گزارشات

همراه بوده است [.]14

موردی نتایج خوبی را نشان دادهاند ،ولی نتایج مرور نظامند هیچ مدرکی

میزان تهویه کمکی در طول احیاء قلبی ریوی با راه هوایی پیشرفته
در کودکان ،به صورت یک تنفس در هر  2تا  3ثانیه ( 20-30تنفس در
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را برای حمایت از دفیبریالسیون دو تایی متوالی پیدا نکرد ،لذا استفاده
روتین از دو دفیبریالسیون پی در پی توصیه نمیشود [.]15
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همودینامیک بیمار (فشارخون دیاستولی یا  )ETCO2در حین CPR

در نسخه جدید استفاده روتین از دو دفیبریالسیون پی در پی توصیه
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) ETCO2 Tidal Carbon Dioxide Concentrationکنترل شود،

هوایی) لوله تراشه کافدار بر لوله تراشه بدون کاف ارجح میباشد ،به

نوری سنچولی و همکاران

تازههای احیاء قلبی ریوی پیشرفته

دسترسی به مسیر داخل وریدی برای تجویز دارو در هنگام احیای

[ .]22-24لذا شناخت به موقع اختالالت در مراقبتهای پس از احیاء

قلبی ریوی پیشرفته ارجحیت دارد و در صورتی که مسیر داخل وریدی

قلبی ریوی در راهنمای مراقبتی توصیه شده است .به همین منظور پایش

در دسترس نباشد ،راه داخل استخوانی قابل قبول است [ .]15در حالی

نجاتیافتگان در یک دوره بهبودی تا یک سال پس از احیاء قلبی -ریوی

که در نسخههای قدیم اشاره شده بود که اگر دسترسی وریدی به راحتی

در شناسایی به موقع نشانهها و انجام اقدامات مناسب کمککننده است

در دسترس نباشد ،دسترسی به داخل استخوانی منطقی است [.]19

[ .]25دهکردی در پژوهش خود اشاره میکند که مراقبت تسکینی

مراقبت از بیمار پس از بازگشت خود به خودی گردش خون از لحاظ

شامل کاهش درد و رنج ،بهبود وضعیت روانی معنوی بیمار از جمله

اکسیژنرسانی ،کنترل فشارخون ،ارزیابی مداخله آنژیوپالستی ،کنترل

اقداماتی است که باید برای نجاتیافتگان از ایست قلبی انجام شود .شش

هدفمند درجه حرارت و پیشآگهی عصبی نیازمند توجه خاص است.

ماه اول پس از احیاء قلبی -ریوی زمان بسیار مهمی است .زیرا

چون زمان بهبودی بعد از ایست قلبی پس از بستری شدن در بیمارستان

عملکردهای مغزی به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند و براساس

طوالنی است ،بیماران باید از نظر نیازهای جسمی ،شناختی و روانی-

آمارها فقط  2/8درصد بیماران ترخیص شده از بیمارستان عملکرد مغزی

اجتماعی ارزیابی و حمایت شوند [.]15

قابل قبول دارند.]26[ .

 Pothiawalaنیز می نویسد که پیشآگهی عصبی در بیماران پس

پیشنهاد میشود مداخالت بازتوانی با تمرکز بر بهبود عملکرد

از ایست قلبی از نظر بالینی چالش برانگیز است .آسیب مغزی میتواند در

شناختی بیمار انجام شود تا کیفیت زندگی بیمار افزایش یافته و نقش

طی ساعتها یا روزهای بعد از بازگشت خود به خودی گردش خون به

خود را در اجتماع ایفا کند .پس از احیا ،به منظور حمایت امدادگران

وجود آید ،ویژگیهای نشاندهنده آسیب مغزی در بیماران پس از

غیرحرفهای ،ارائهدهندگان خدمات اورژانس و کارکنان مراقبتهای

بازگشت جریان خود به خودی گردش خون شامل کما ،تشنج،

بهداشتی از لحاظ سالمت روانی و جسمی کسب اطالعات آنان توسط

میوکلونوس و درجات مختلفی از اختالل عملکرد عصبی است [.]20

بیمارستان کمککننده است .شرکت در عملیات احیاء قلبی -ریوی موفق

بهبود و برگشت بیمار به فعالیتهای قبلی است ،مورد توجه قرار گرفته

بهداشتی با آن مواجهه میشوند و پیامدهای جسمی و روانی شامل

است و مرحله ششم از زنجیره بقا به آن اختصاص یافته است [ .]1،4در

افزایش فشارخون ،افزایش ضربان قلب ،استرس روانی و در موارد کمتر

نسخه قبلی به بهبودی به صورت ویژه در زنجیره بقا اشاره نشده بود

اختالل استرس پس از سانحه را تجربه میکنند [ .]27در همین رابطه

[ .]21بازگشت نجاتیافتگان احیاء قلبی -ریوی به فعالیتهای عادی

سازمان جهانی بهداشت به کلیه سازمآنها توصیه کرده است تا با رعایت

زندگی و ایفای نقشهای قبلی یکی از مهمترین اهداف در برنامه مراقبتی

نکاتی سالمت کارکنان را در محیط کار و فعالیتشان تأمین و حفظ کنند

پس از احیاء قلبی -ریوی است .علیرغم این که در طی ده سال گذشته

و یکی از ابعاد توصیه شده حفظ سالمت روان و تأمین رفاه روانی افراد در

میزان بقا در افراد دچار ایست قلبی -ریوی در خارج از بیمارستان افزایش

حین انجام کار است .زیرا ارتباط بسیار نزدیکی بین سالمت کارکنان و

قابل توجهی داشته است .ولی پیامدهای مربوط به سیستم عصبی

ایمنی مددجویان وجود دارد [.]28

بیمارستان منتقل میشوند ،در حالت کما باقی میمانند و نیمی از آنها

فردی که دچار ایست قلبی -ریوی شده است را دارند ،بایستی عملیات

فوت میکنند .نکته قابل توجه این است که صد درصد بیمارانی که از کما

احیاء قلبی -ریوی پیشرفته را براساس آخرین راهنمای بهروز شده

خارج میشوند یک یا چند مورد از اختالالت خلقی ،شناختی ،صدمات

آموزش ببینند .آگاهی از احیاء قلبی -ریوی پیشرفته و آگاهی از آخرین

روانشناختی ،اختالل عملکرد حرکتی را تجربه میکنند .در نتیجه کیفیت

تغییرات آن جهت کلیه احیاگران حرفهای و غیرحرفهای امری الزم و

زندگی آنها کاهش مییابد .هرچند بین کوتاهتر بودن مدت احیاء قلبی-

بدیهی است.

ریوی با بهتر بودن پیامدهای مغزی ارتباط دارد ،ولی میزان افسردگی (14
تا  45درصد) ،اضطراب ( 13تا  61درصد) و اختالل استرس پس از
سانحه ( 19تا  27درصد) گزارش شده است که میزان قابل توجهی است
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره چهارم ،زمستان 1400
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در نسخه جدید بخش مهمی با عنوان بهبودی که عامل مؤثری در

و ناموفق یکی از پراسترسترین رویدادهایی است که کارکنان مراقبت

نوری سنچولی و همکاران
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35 هاجر نوری سنچولی (نویسنده اول) انجام مراحل داده کاوری

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از همکاری و مساعدت

درصد؛ حسین راشکی قلعهنو (نویسنده دوم و مسئول) طراحی مطالعه

دانشگاه تربیت مدرس تهران و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و همه

30  درصد؛ افسانه صدوقیاصل (نویسنده سوم) گزارشدهی نتایج35

. سپاسگزاری نمایند،عزیزانی که در این پژوهش ما را یاری نمودهاند

.درصد

:تعارض منافع
:حمایت مالی
این مقاله از طرف هیچ گونه نهاد یا مؤسسهای حمایت مالی نشده و

نویسندگان تصریح میکنند که هیچ گونه تضاد منافعی در مطالعه
.حاضر وجود ندارند

.تمام منابع مالی آن از طرف نویسنده اول یا نویسندگان تأمین شده است

:سهم نویسندگان

[ DOI: 10.52547/jmis.7.4.72 ]
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Review Article
Abstract
Aim: Considering the vital role of professional resuscitators in advanced resuscitation and reducing the
mortality rate of people with cardiopulmonary arrest, this article aims to present new advanced
cardiopulmonary resuscitation.
Information sources or data: In 2021, the study was searched in reputable databases and databases,
including SID, Science of Web, Scopus, PubMed, and Scholar Google.

[ DOI: 10.52547/jmis.7.4.72 ]
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Selection methods for study: This review study is based on the translation of the Heart Association's
Cardiopulmonary Resuscitation Guide 2020 and other library resources and articles published by
searching reputable databases between 2010 and 2020 using Boolean operators or with the keywords "
Guidelines", "cardiac arrest", "advanced cardiac support" were performed. A total of 680 articles and 2
guidelines were found. After applying the inclusion and exclusion criteria, 19 articles and 1 guideline
were finally reviewed.
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Combine content and results: The new guideline emphasizes post-cardiopulmonary resuscitation
care as well as psychological support for paramedics, and the first to sixth stages of the survival chain
include early detection and prevention, emergency contact, high-quality CPR, and defibrillation,
respectively. In the new guide, the use of equipment and drugs and how specific cases are managed have
been changed based on evidence and updated.
Conclusion: Awareness of advanced cardiopulmonary resuscitation and its latest changes is necessary
and evident for all professional resuscitators.
Keywords: Guidelines ،Cardiopulmonary Resuscitation, Cardiac Arrest.
How to cite this article: Noori Sanchooli H, Rashki Ghalenow H, Sadooghiasl A. Advanced
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