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چكيده
فلَتر دّليسي يكي از آريتويّبي قلبي است كِ ًيبز بِ درهبى سريع ٍ بِ هَقع دارد .پرستبراى در تشخيص ٍ درهبى فوَري ٍ سوريع
آريتويّبي قلبي ًقش هَثري دارًذ .در ايي هطبلعِ بيوبري هعرفي هيگردد كِ بب تشخيص فلَتر دّليسي ّووراُ بوب پلوَراف افيوَشى
هبسيَ ،در بخش اٍرشاًس تحت درهبى قرار گرفت .درهبى دارٍيي آًتي آريتوي هؤثر ٍاقع ًشذ ٍلي بعذ از سٌتس هبيع پلوَر ،ريوتن بيووبر
سيٌَس شذ .در ايي بررسي ضوي هعرفي بيوبر ،تشخيص ٍ درهبى فلَتر دّليسي بب رٍيكرد پرستبري هَردهطبلعِ قرار هيگيرد.
کلیذياصٌَا :فلَتر دّليسي -آريتوي فَق بطٌي -پلَراف افيَشى هبسيَ.
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اصالحوُايي32/00/04:

پذيزش 32/03/00:

ًَيسٌذُ هسئَف :حويذرضب هشرقي هقذم ،گرٍُ آهَزشي قلب ٍ عرٍق ،داًشكذُ پسشكي داًشگبُ علَم پسشكي بيرجٌذ .بيرجٌذ ،ايراى.
آدرس :بيرجٌذ ،بيوبرستبى ٍليعصر(عج) ،بخش قلب
e.mail:hamid.mashreghi@gmail.com
ًوببر50014411554:
تلفي50014441551:
 1عضَ هركس تحقيقبت آترٍاسكلرٍز ٍ عرٍق كرًٍر ٍ استبد گرٍُ آهَزشي قلب ٍ عرٍق ،داًشكذُ پسشكي داًشگبُ علَم پسشكي بيرجٌذ .بيرجٌذ ،ايراى.
 9عضَ هركس تحقيقبت آترٍاسكلرٍز ٍ عرٍق كرًٍر ٍ استبديبر گرٍُ آهَزشي قلب ٍ عرٍق ،داًشكذُ پسشكي داًشگبُ علَم پسشكي بيرجٌذ .بيرجٌذ ،ايراى.
 1عضَ هركس تحقيقبت آترٍاسكلرٍز ٍ عرٍق كرًٍر ٍ استبديبر گرٍُ آهَزشي جراحي قلب ٍ عرٍق ،داًشكذُ پسشكي داًشگبُ علَم پسشكي بيرجٌذ .بيرجٌذ ،ايراى.
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َّايؿذيذگضاسؽؿاذُاػا  )6-4(.دسايايثشسػايثيوابسي
مقدمه
هؼشفيهيگشددوِثِػل هـىلسيَيٍتجوغهبيغفاشاٍاىدس

آسيتويّبيللجييىياصػللؿابيغثؼاتشيْبياٍسطاًاغسا

دّذ.يىياصآسيتويّبيفَقثطٌايفلاَتشدّلياضي حفشُپلَسدچبسفلَتشدّليضيؿذُثَد .


تـىيلهي
اػاا .فلااَتشدّليااضي()AFLثؼااذاصفيجشييػاايَىدّليااضي 
ؿبيؼتشيياسيتويدّليضياػ  )1(.فلَتشدّليضيثبسي دّليضي شرح مورد
ثيؾاص250دسدليمِ(ويػيه300دسدليمِ)وِثاذٍىطا 
ثيوبسهشدّـتبدػبلِايثَدوِثِػل تٌگيًفغؿذيذٍ
ايضٍالىتشيهصهيٌِايدسًَاسللتاػ هـخصهايؿاَدAFL .

پيؾسًٍذُاصػِسٍصلجلوِاصدٍػبػ لجلتـذيذؿاذُثاَد

اغلتيهاسيتويططشًبنًيؼ ٍليهيتَاًذّواشاُثابوابّؾ ثِاٍسطاًغثيوبسػتبىهشاجؼِوشد.ثيوبسػيگبسيلْبسثاَدٍلاي
ػولىشدهيَوبسد حويتّيپَتبًؼيَ ٍوبسديَهيَپبتيثبؿاذ  )2(.ػاابثمِايؼااىويللجااي ّيپشتبًؼاايَىٍّيپشتيشٍذيااذيساروااش
ًحَُثشطَسدثبAFLهـبثِفيجشييػيَىدّليضياػ ٍثشچْبس
پبيِاػتَاساػ :وٌتشلپبػخثطٌي ايجبدسيتنػيٌَػي حفا 
سيتنػيٌَػيٍپشٍفييوؼيتشٍهجَاهجَليه.ثشايوابّؾپبػاخ
ثطٌيهيتَاىاصداسٍّبييهبًٌذثتبثلَوش ديگَوؼييٍاهيَداسٍى

اػتفبدُوشد.ثشايايجبدسيتنػيٌَػيّناصداسٍّبيؿايويبيي
ّنالىتشٍؿَنهيتَاىاػتفبدُواشد.ططاشتشٍهجَاهجاَليدس

ٍ
AFLهـبثِفيجشييػيَىدّليضياػ وًِبؿياصاػاتبصطاَى
دسدّليضٍتـىيلتشٍهجَعهيثبؿذ )3(.

اغلااتفلااَتشدّليااضيدسصهيٌااِثيوبسيْاابيللجاايايجاابد

ًويوشد.دسهؼبيٌِفيضيىيفـبسطَى120/80هيليهتاشجياَُ 

ًجضهٌظنٍ160تبدسدليمِ تؼذادتٌفغ30تبدسدليمِثاَد.
ػوغللتتبويبسد ػوغسياِوابّؾااذاّبيسياَيدسػاو 
ساػ هـَْدثَد .
ثيوبستح هًَيتَسيٌگللجيلاشاسگشفا .ياهآسيتوايثاب
ووپلىغّبيQRSثبسيهثابراشثبىحاذٍد160تابدسدليماِ
هـااخصگشديااذ(ؿااىل.)1ثاابتَجااِثااِالىتشٍواابسديَگشافي
تـااخيصفلااَتشدّليااضيدادُؿااذ.جْاا ثيواابسآهيااَداسٍى
150هيليگشمٍسيذيتجَيضؿذ.سيتنثيوبستغييشيًىشد .

يؿًَذ اهابدسثيوبسيْابيهختلفايهبًٌاذلپتَػاپيشٍصتَهاَس
ه
هغضيٍحتيپغاصلشاسگاشفتيدسهؼاشمهحاي ثابآلاَدگي


شكل :1الكتزيکارديًگزافيبیماردربذي يريدبٍايرصاوس:بٍکمپلكسَايQRSباريك،کامالمىظمباضزبانحذيد166تادردقیقٍ،امًاجf
مىفيدرلیذَايتحتاويکٍضزباويحذيد366تادردقیقٍداروذتًجٍکىیذ.ومايدوذاوٍارٌايامًاج(Saw-tooth pattern(fياسبیهرفتهخط
سمیىٍايدربیهکمپلكسَايQRSدرتشخیصفلًتزدَلیشيکمكکىىذٌاست 
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ثبتَجِثِوبّؾاذاّبيسيَيدسػو ساػ ساديَگشافي
لفؼِاذسياًجبمؿذ(ؿىل )2پلَسالافياَطىهبػايَدسسياِ
ساػ هـبّذُؿذوِحذٍدًينػبػ اصثذٍٍسٍدثاِاٍسطاًاغ 
جْ ثيوبسChest tubeگزاؿتِؿذ.ثيفبالِپغاصگزاؿتيآى
سيتنثيوبسػيٌَػيؿذ(ؿىلٍ)3ٍ2سيتنثيوابسثاذٍىداسٍي
آًتيآسيتويػيٌَػيثبليهبًذ.دسساديَگشافيلفؼِاذسيثؼذ
هـبّذُهيؿَدوِهيضاىافياَطىسياَي

اصگزاؿتي chest tube
ثطَسلبثلتَجْيوبّؾيبفتِاػ (ؿىل.)4آصهبيـْبيطًَي
ثيوبسؿبهلّوَگلَثيي ػذين پتبػينٍوشاتيٌييًشهبلثاَد.دس
اوَوبسديَگشافيتشاًغتَساػيهاطتيلصهيٌِايللجيهـابّذُ
ًـذ.ثبتَجِثِهـىلسيَيثيوبس ػيتياػىيسيِدسطَاػ 
گشديذتبٍرؼي صهيٌِايسيَياحتوبليهـاخصگاشددلايىي
ّوشاّبىثيوبساجبصُاًجابمالاذاهبتثؼاذيساًاذادٍُثيوابسثاب
سربي ؿخصيٍتَايِثٍِيضي ػاشپبييفاَقتخصاصسياِ 
هشطصؿذ .




شكل:2راديًگزافيقفسٍصذريدربذييريدبٍايرصاوس-پلًرال
افیًصنماسیًدرريٍراستمشًُداست .




شكل :3الكتزيکارديًگزافيبیمارپساسگذاشته،Chest tubeريتمبیمارسیىًسياست،بٍمًج pدرلیذIIدقتکىیذ .

فلَتشدّلياضيياهاسيتوايفاَقثطٌاياػا واِثؼاذاص

بحث
هؼشفياييثيوبساصاييجْ جبلتهيثبؿذوِثيوبسثاذٍى
صهيٌِللجيدچبسفلَتشدّليضيؿذُاػ .اصػاَيديگاشطاتن
اسيتويثيوبسًيضثِداسٍيآًتياسيتوياهپبػاخًاذادٍُثؼاذاص
سفغػبهلصهيٌِػبص(پلَسالافيَطىٍػيغ)سيتنػيٌَػيايجابد
ؿذ .

فيجشييػيَىدّليضي ؿبيؼتشيياسيتويدّليضياػ (AFL )1
ثبووپلىغّبيQRSثبسيههـخصهايؿاَد)2(.دسالگاَسيتن
صيش ًحَُتـخيصتبويىابسديثابوواپلىغّابيQRSثبسياه
ًـبىدادُؿذُاػ (.ؿىل )5
دستـخيصاييآسيتوي الىتشٍوبسديَگشافي 12ليذيوواه
ديذُهيؿَددساييآسيتواي

وٌٌذُاػ ّ.وبىطَسوِدسؿىل1
ووپلىغّبي QRSثبسياهثاَدٍُوابهيهاٌظنثاَدٍُاهاَا f
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هٌفيدسليذّبيتحتبًيوِرشثبًيحذٍد300تبدسدليمِداسًاذ پشػتبسثخؾهشالجتْبيٍيظٍُاٍسطاًغتَاًابييثشسػاياسيتوايٍ
ديذُهيؿًَذً.وابيدًذاًاِاسُاياهاَا  )Saw-tooth pattern(fتـخيصآىساداساهيثبؿذوِاييؿىلدستـخيصثؼيبسووه
ووهوٌٌذُاػ  .دسؿىل 1ايياهَا ديذُهيؿًَذ.ثاِاصثايي وٌٌذُاػ  .
سفتيط صهيٌاِايدسثاييوواپلىغّابيQRSتَجاِوٌياذ.


شكل:4راديًگزافيقفسٍصذريبیمارپساسگذاشته-Chest tubeپلًرالافیًصندرريٍراستکاَشيافتٍ ،لًلٍChest tubeديذٌميشًد 



شكل-5الگًريتمتشخیصتاکیكارديباکمپلكسباريك 

ػلل ػَاهلصهيٌِايٍػيذناييآسيتويؿجبّ صيابديثاِ هيَپبتيّبهيتَاًٌذفلَتشدّليضيساايجبدوٌٌاذ.اصػلالديگاش
ايجبدوٌٌذُفلَتشدّليضيهيتاَاىاصّيپشتيشٍذياذيثشًٍـاي 
فيجشييػيَىدّليضيداسد )7(.
ثؼاايبسياصػلاالللجاايهبًٌااذثيوبسيْاابيػااشٍقوشًٍااش  هضهي آهجَليسيِ فئَوشٍهَػيتَمٍالىليؼنًبمثشد )3(.
ّيپشتبًؼيَى ثيوبسيْبيدسيچاِايللات پشيىبسديا ٍوابسديَ
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گضاسؿْبيهتؼذدياصفلَتشدّلياضيدسجشيابىثيوبسيْابي
غيشللجيگضاسؽؿذُاػ .دسهطبلؼِايوِثشسٍي1343ثيوبس
وِثبتـخيصپٌَهًَيدسثيوبسػتبىثؼتشيؿذُثَدًاذًـابى
دادوِ%26/7آًْبدچبسػَاسمللجيؿذًذ )8(.اييػاَاسمدس
ّفتااِاٍلثؼااتشيثااب طصدس24ػاابػ اٍل هـاابّذُؿااذ.
ػَاسمللجيثِدًجبلپٌَهاًَيدسايايهطبلؼاًِبسػابييللجاي 
اًفاابسوتَعللجاايٍآسيتواايّاابثااَدوااِؿاابيؼتشييآسيتواايّااب
فيجشييػيَىٍفلَتشدّلياضيثاَد.چٌاذييهىبًيؼانهايتَاًاذ
هؼئَلدسگيشيللجيثِدًجبلػفًَ حبدسياَيثبؿاذ.التْابة

دسهاابىفلااَتشدّليااضي دساااَستيوااِّوااشاُثااباطااتيل
ّوَديٌبهيه(ّيپَتبًؼيَى ادمسياِاطاتيلَّؿايبسي)ثبؿاذ
ثبيذثِثيوبسؿَندادوًَِعؿَنثبيذػٌىشًٍيضُثبؿذ )12(.
ػِاالدسدسهبىاييآسيتويٍجَدداسد :
-1اثتذاثبيذتؼذادرشثبىللتساونواشدواِهايتاَاىاص
داسٍّبيتضسيميثلَنوٌٌذُگشُدّليضيثطٌيهبًٌذٍساپبهيال 
ديلتيبصمٍثتبثلَوشّباػتفبدُوشد .
-2ايجبدٍحف سيتنػيٌَػي:وِثباػاتفبدُاصداسٍّابي
آًتيآسيتويهبًٌذآهيَداسٍىلبثلدػتيبثياػ  .

ػيؼتويهحبدهتؼبلت پٌَهًَيهايتَاًاذػولىاشدهيَوابسدسا
هختلوشدٍُافتشلَدثطيچپساافضايؾدٌّذّ.يپَوؼويهاي
تَاًذثبػثافضايؾفـبسػشٍقسيَيٍافتشلَدثطيساػا ؿاَد.
تبويىبسديايجبدؿذًُيضثبػاثػاذمتؼابدلػشراٍِتمبرابدس
وشًٍشٍتـذيذآتشٍاػىلشٍصدساييثيوبساىثاب طصافاشادهؼاي
ؿَد )8(.
دسهطبلؼِديگشيوِدس231ثيوبسثبتـخيصّيپشتبًؼايَى
سيَياًجبمؿذًـبىدادوًِ27فشهؼبدل%11/7آسيتويفاَق
ثطٌيداؿتٌذً15.فشفلَتشًٍ13فشفيجشييػيَىدّليضيداؿتٌذ.

-3جلَگيشياصتشٍهجَآهجَلي:اػتفبدُاصآًتيوَاگَ ً دس
فلَتشدّليضيهضهيتَايِهيؿَد.اهبدسهَسدفلاَتشدّلياضي
حبدثبيذثشاػبعػَدٍصيبىثيوبستصوينگشف  .
اهبدسثيوبساىثذحبلوِػل صهيٌِايغيشللجايدسايجابد
آسيتويًمؾداسد اٍلاييًىتاِدسدسهابىايايآسيتوايااايح
ثيوبسيصهيٌِاياػ .دسثيوبسهَسدثحثدساييهطبلؼاِػلا 
آسيتويّيپَوؼيثبًَيثِهـىلسيَيثَدوِثباايحافياَطى
پلَسثيوبسٍاايحّيپَوؼيآسيتويثيوبسطبتوِيبف  .
هشالجتْبيپشػتبسيدسفلَتشدّليضي :

ايجبداييآسيتويّبثبػثتـذيذػييانثابليٌيًٍياضهَستابليتي
ثيوبساىؿذ )9(.
ّوچٌااااييفلااااَتشدّليااااضيدسثيوبسيْاااابييهبًٌااااذ
لپتَػپيشٍص گليَثيػتَم توبعثبآلَدگيْبيهحيطيًيضگضاسؽ
ؿذُاػ  )6-4(.هىبًيؼنلطؼيايجابدفلاَتشدّلياضيدساياي
گضاسؿْبروشًـاذُاػا ّ.يپَوؼاوياثاشاتاًذٍتَوؼاييّاب
هتبػتبصداطلتَساوغ اتؼبعدّليضيٍافضايؾفـبسداطللفؼِ
اذسياصهىبًيؼنّبياحتوبليروشؿذُهيثبؿذ .
ّوچٌيي دستؼذادياصثيوبساىثذحبلثذٍىدسگيشيللجي 

پشػتبساىًمؾهْويدستـخيصآسيتويّبٍدسهبىفاَسي
ٍاٍليِآىداسًذ.اًتظبسهيسٍدثبديذىآسيتويواِوواپلىغّاب
ثبسيه(ّ)Narrowؼتٌذ طجكؿىل5ثشسػايااَستگشفتاٍِ
پشػااتبستـااخيصآسيتواايساهـااخصًوبيااذ.دساااَستيوااِ
تـخيصفلَتشدّليضيگزاؿتِؿذػيشدسهابًيٍهشالجتايصياش
تَػ پشػتبساىتَايِهيؿَد .
ثؼااذاصهًَيتَسيٌااگللجاايثيواابس هْوتااشييًىتااِثشسػااي
ٍرؼي ّوَديٌبهيهاػ .لزاثبيذػييانحيابتيثيوابسؿابهل
فـبسطَى سي للجي ٍرؼي سيَيٍَّؿيبسيثيوابسساػاشيؼب

اييآسيتويديذُهيؿَد.هىبًيؼنايجبدآسيتويدسثيوبساىثذ
حاابلواابهيؿااٌبطتًِـااذُاػاا اهاابّيپَوؼااي اطااتي ت
الىتشٍليتي تغيياشاتًبگْابًيدسحجانطاَىثاِػٌاَاىػبهال
احتوبليايجبدآسيتويهطشحؿذُاًذ )11-10(.
دسهَسدثيوبسهَسدًظش احتوب ّيپَوؼويًبؿياصپلاَسال
افيَطىهبػيَثبػثدييتبػيَىحبددّليضي افضايؾفـبسسياَي
ٍآسيتويؿذُثَدوِثبػٌتضهبيغپلَسآسيتويطبتوِيبف  .

اسصياابثيوااشد.دساااَستيوااِثيواابساطااتيلّوَديٌبهيااه
(ّيپَتبًؼيَى ادمسيِ اطتيلَّؿيبسيٍيابدسدؿاذيذلفؼاِ
اذسيوًِبؿياصآسيتوياػ )داسدثبيذّشچِصٍدتاشآسيتواي
ساطبتوِداد.لزادساييؿشاي دػتگبُالىتشٍؿَنساآهبدُوشدُ
ٍؿَنػٌىشًٍيضُثبثيؼ طٍلثِثيوبسدادُؿَد.ثيوبسلجالاص
آى صماػ ثيَْؿيهختصشيثگيشد )13(.
دساَستيواِاطاتيلّوَديٌبهياهًذاؿا ثْتاشاػا 
ثيوبسدسٍرؼي ًيوًِـؼتِلشاسگيشدٍارطشاةثيوابسوابّؾ
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ػپغاصداسٍّبيآًتياسيتويههثلاهيَداسٍىثشايثيوابس اسيتويه تذاطيتداسٍييٍػَاسمآى هشجؼبتثؼذيثِثيوابس.يبثذ
 .دادُؿَد
 .ؿشٍعؿَد
.ّوچٌيي صماػ آًتيوَاگَ ً ثاِثيوابستجاَيضؿاَد
  نتيجهگيريINRدسهَسدهصشفآًتيوَاگَ ً تضسيمايطاَساويوٌتاشل
سطينغزاييهٌبػت تذاطلداسٍييًٍحَُاحيحهصشفداسٍّاب
آسيتويّبيللجيدسثيوبساىثذحبلهيتَاًٌذثِػللغياش
 .ثِثيوبساىآهَصؽ صمدادُؿَد
للجيايجبدؿًَذوِدسدسهابىآىسفاغػبهالصهيٌاِايًماؾ
 .يىياصػللػَدآسيتويّبيللجيػذمهصشفاحيحداسٍٍ اػبػيداسد
يبتذاطيتداسٍٍسطينغازايياػا واِپشػاتبساىدسآهاَصؽ
ثيوبساىٍپيـگيشياصػَاسمفَقًمؾثِػضاييداسًذواِ صم تشكر و قدرداني
اػاا تَااايِّاابي صمدسهااَسدهصااشفهااٌظنداسٍيآًتااي
ًَيؼٌذگبىهمبلِثشطَد صمهيداًٌذاصطبًنسججيواِدس
 .تبيپهمبلِّوىبسيداؿتٌذتـىشًوبيٌذ
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Abstract

Case Report

Atrial flutter secondary to massive pleural effusion: a case report
and literature review
T. Kazemi1, H. R. Mashraghi Moghaddam2, M. Hosseinzadeh Maleki3, N. Azdaki4, A. Moezi4
Atrial flutter is a cardiac arrhythmia which requires quick and timely treatment. Here, we discuss a case with
atrial flutter and massive pleural effusion admitted to emergency room. Anti-arrhythmic drug therapy was
not effective in this patient, but arrhythmia was converted to sinus rhythm after pleural fluid synthesis. In this
paper, we reported the case and explained the diagnosis and treatment of atrial flutter with nursing approach.
Keywords: Atrial Flutter; Supraventricular Arrhythmia; Massive Pleural Effusion, Case report.
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