
اورژانس های دندانپزشکی در بیماران قلبی عروقی



آنژین صدری
.شودایسکمی میوکارد ایجاد میآنژین صدری، یک ناراحتی در سینه و یا نواحی اطراف می باشد که توسط 

تی در غیاب در برخی بیماری های دیگر نظیر تنگی آئورت یا حکرونر می باشد ولی غالبأ ناشی از بیماری عروق 
. قلبی هم دیده می شودبیماری های 

در معرض خطر باالتر در درمان های دندان پزشکی

یک ناراحتی مبهم، فشارنده، خفه کننده و خرد کننده

درد سینه به صورت تیز و چاقو مانند
تشدید با تنفس بیمار

لوکالیزه در یک منطقه خاص 

منشا سیستمیک ندارد



 ،می باشدآنژین پایدار شایعترین نوع آنژین  .

.کشدطول می دقیقه ۱-۱۵درد ناشی از آنژین پایدار 

بهبودی بعد از مصرف نیتروگلیسیرین با استراحت کردن

نی که د، آنژیآنژینی که در حالت استراحت و یا با حداقل تحرک اتفاق می افت"آنژین ناپایدار به صورت کلی به عنوان 
الیم با که قبال موثر بوده اند و یا تشدید عجدیدا آغاز شده، افزایش شدت آنژین پایدار قلبی، مقاومت به داروهایی

.شود، تعریف می "وجود کاهش تحرک و استرس



آنژین واریانت
استراحتغالبا در حالت •

شببه طور اتفاقی در طول روز یا •

اسپاسم عروق کرونر : علت •

یمتجویز مهار کننده های کانال کلساصلیدرمان •

نحذف درد بعد از مصرف نیتروگلیسیری



آنژین ناپایدار
آنژین پایدار  و  MIسندرمی است که ما بین دو حالت •

اثرپیشرفت آترواسکلروزدر •

آگهی نامطلوبپیش •



:صدریعوامل مستعد کننده در آنژین 

فعالیت جسمانی  •

گرم و مرطوب محیط •

سرد  هوای •

زیاد  غذای •

(  مجادله، اضطراب یا تحریک جنسی)روانی استرس •

کافئین مصرف •

، آنمی یا تیروتوکسیکوز  تب•

کشیدن سیگار •

هوا  آلودگی •

باال ارتفاع •

ناشی از سیگاردود •



استرس روانی و فیزیکی: مهمترین عامل تشدید کننده درد سینه 

 استرسبین بردن از : دندانپزشکی مهمترین ابزار پیشگیری در مطب

:داروهایی که بیماران مبتال به آنژین غالبا مصرف می کنند

آسپرینداروهای ضد پالکتی نظیر 1.

.به کار می روندبالکرها و نیترات ها که در درمان اولیه آنژین پایدار Bداروهای ضد آنژین مثل 2.

 اقدامات درمانی را . دقیقه، بهبودی حاصل نشد۵دوز نیتروگلیسیرین، به فاصله هر ۳چنانچه بعد از تجویز
.  کنیمتشدید کرده و اورژانس را خبر می 

 داروی انتخابی در حمالت حاد آنژینی می باشد(زیرزبانی و با اسپری)نیتروگلیسیرین ،.

 قرار دادن مشت روی قفسه سینه که اصطالحاLEVINE SIGN  می شود، به شدت نشان دهنده گفته

.منشأ ایسکمیک درد میباشد



:ع ترین نواحی شای. باشد که ممکن است به نواحی دیگر نیز انتقال یابدمی جناغى زیر درد آنژینی غالبا به صورت 

گردن•

فک•

(معده)اپی گاستر فوقانی ناحیه •

دوکتف  اینتراکسپوالر بین ناحیه •

بازوی چپ•

شانه چپ•

داخلی هر دو بازوناحیه •



دقیقه10درد سینه ای بیش از 

درد شدید همراه با تهوع و استفراغ

(ماه گذشته۶در عرض  MI)اخیر  MIهمانندبیماران مبتال به آنژین ناپایدار، در مطب دندانپزشکی، 

یا آنژین ناپایدارMIنشان دهنده 

ناشی می شودMIاغلب از 

ASA IV

.شودنمی برای آنها تجویز انتخابیدرمان های 
یم، دندانپزشکی هستاورژانسی تنها مجاز به انجام درمانهای

.که آن هم بهتر است در محیط بیمارستان انجام پذیرد



مالحظات دندان پزشکی

رعایت پروتکل کاهش استرس

کوتاه کردن زمان مالقات، کنترل درد، ایجاد آرام بخشی گفتاری

اب در بیمار ظاهر شودزمانی که نشانه های خستگی مانند عرق کردن، بی قراری یا افزایش اضطر

 گروهبیماران مبتال به آنژین پایدار درASA III د می شونو بیماران مبتال به آنژین ناپایدار و بیمارانی که هر روز دچار درد
.قرار می گیرند ASA IVگروهدر 

 باشندمی از طریق لوله بینی یا کالهک بینی  مکملبرای دریافت اکسیژن کاندید بیماران آنژینی مهمترین

به حداقل رساندن ایسکمی میوکارد

توقف درمان

لیتر در هر دقیقه از طریق لوله بینی3-5
لیتر در دقیقه از طریق کالهک بینی5-7



کنترل درد در طی درمان
در طی دندانپزشکی( اپی نفرین و لوونوردفرین)بی حسی موضعی حاوی وازوکاسنتریکتور •

افزودن وازوکاسنتریکتور  •

.باشدحداقلآن باید مقدار ( و باالتر ASA IIIو یا CADنظیر)در بیماران در معرض خطر •

میلی لیتر محلول بی 3.۶میلیگرم اپی نفرین معادل 0.04تجویز مقدار CADدر بیماران سرپایی مبتال به •
.  بی خطر می باشد1:100000کارپول حاوی اپی نفرین 2حسی و یا 

دوام بی حسی
بی حسی عمیق تر

کاهش خونریزی
کاهش سطح پالسمایی دارو

کاهش واکنش های ناخواسته سیتمیک



قلبی برای بیماران در معرض خطر یک جلسه میزان اپی نفرین مجاز، در حداکثر ((ASA III    ،
داروی بی حسی موضعی حاوی  ( میلی لیتر1.8)این میزان حدودا برابر با یک کارتریج. میلیگرم می باشد0.04

1/200000کارتریج حاوی اپی نفرین 4یا 1/100000کارتریج حاوی اپی نفرین 2است، 1/50000اپی نفرین 
.  می باشد

 و می باشد و حداقل مقدار تزریق مورد نیاز، تزریق آهسته ۱: ۲۰۰۰۰۰در این بیماران دوز اپی نفرین
.تزریق بعد از آسپیراسیون ارجح است

ی که فاقد باشد و داروهای بی حسمهمترین عامل در تعیین سطح پالسمایی کاته کوالمینها، عمق بی حسی می
.عنصر وازو کانستریکتور می باشند بی حسی مناسبی ایجاد نمی کنند



 کانستریکتورکنترااندیکاسیونهای مطلق تجویز وازو
درماندیس ریتمی قلبی مقاوم به 

آنژین ناپایدار

MIاخیر

شدیدتنشن هایپر 

نشدهقلبی شدید و درمان نارسایی 

.استاین موارد، درمان انتخابی دندانپزشکی هم ممنوع برای 

مصرف می کنند ( مثل پروپرانولول و نادولول)غیر اختصاصی که بتابالکرهای بیمارانی 
ر، با دریافت وازو کانستریکتو

در معرض خطر احتمالی قرار  
.می گیرند



:کنترااندیکاسیون نخ کنار زننده لثه

عروقیسابقه بیماری قلبی •

دیس ریتمی•

دیابت•

دارند تیروئیدیسم هایپر •

استفاده می کنندبالکر و داروهای گانگلیون RAUWOFIASآلکالوییدی که از مشتقات افرادی •

دقیقه4-2شروع اثر در عرض نیتروگلیسیرین

دقیقه30: دوام 



ژینی می شوند و یا ر در هفته دچار حمله آنتجویز پروفیالکتیک نیتروگلیسیرین باید در بیمارانی که بیش از یک با

ASA). پذیرددر بیماران آنژینی که از دندانپزشکی وحشت دارند، صورت  III)

شتر به بیماری که هفته ای یکبار یا بیاستفاده از آرامبخش های روانی در حین انجام درمان دندانپزشکی برای
. توصیه می شودحمالت آنژینی دچار می شود یا هر بیماری که از دندانپزشکی می ترسد ،

  آرام بخشی استنشاقی با نیتروز اکساید و اکسیژن

:  علل استفاده 

. ید تجویز می شود افزایش درصد اکسیژن دریافت شده توسط بیمار که همراه با نیتروز اکسا1.

.  کندمان دندانپزشکی را حذف میویژگی های ضد اضطراب نیتروز اکساید که میزان استرس در حین انجام در2.

.اثر ضد دردی خفیف ولی بسیار مهم نیتروز اکساید 3.



تظاهرات بالینی

سینهدرد : تظاهر بالینی اولیه آنژین •

افزایش فشار خون و ضربان قلب•

ضعفدیس پنه و احساس •

 ین دارد و اعالم  وقتی است که بیمار سابقه آنژتنها زمانی که درد سینه باید به عنوان یک حادثه آنژینی شناخته شود
.می کند که دچار حمله آنژینی شده است

ی به صورت تیپیک به شانه چپ و در طول مسیر عصب اولنار در قسمت داخل
.بازوی چپ منتشر می شود



نحوه برخورد
یش اکسیژن ابرطرف کردن ایسکمی میوکارد به وسیله کاهش نیاز به اکسیژن و یا افز: آنژینهدف اولیه در کنترل 

.باشدرسانی می 

:آنژینچندین سرنخ برای تشخیص 

بیمارسابقه قبلی •

استرسشدن با فعالیت و یا آغاز •

سنگینیفشار و یا احساس •

یا فکاپی گاستریک و ،SUBESTERNALدر ناحیه درد •



:استشده برخورد با بیماری که سابقه آنژین دارد و هم اکنون دچار حمله آنژینی

د، در باشمی و فعال سازی تیم اورژانس مطب دندان پزشکی خاتمه درمان های دندانپزشکی قدم اول •
.بسیاری از موارد، درد در همین مرحله متوقف می شود

تصحیح موقعیت بیمار: مرحله دوم•

در  (BLS)، انجام کمک های اولیه حیاتی (C-A-B)تنفس -برقراری گردش خون، راه هوایی: مرحله سوم •
صورت لزوم  

سته  معموال در حالت نش. ) بیمار در راحت ترین وضعیت قرار بگیرد
(قائم یا ایستاده 



درمان قطعی: مرحله چهارم 

در سریع ترین زمان ممکن و سپس تجویز اکسیژن مکمل( اسپری یا قرص)نیتروگلیسیرین

.  استفاده از اسپری ارجح می باشد

:  عوارض جانبی نیتروگلیسیرین

(.اشداگر بیمار قائم نشسته ب)احساس پری یا ضربان در سر، برافروختگی، تاکی کاردی، هیپوتانسیون

عمصرف نیتروگلیسیرین ممنومیلی لیتر جیوه۹0فشار سیستولیک زیر 



لسیرین درد  از طرفی نیترو گ. باشدنیتروگلیسیرین مؤثرترین داروی منفرد در کنترل حمالت حاد آنژینی می 
از  MIیافتراقتشخیص را برطرف نمی کند، لذا پاسخ بیماران به نیترو گلسیرین می تواند در  MIناشی از 

.آنژین صدری کمک کننده باشد

گلسیرین در و اگر نیترو. گلسیرین و اکسیژن، درد برطرف نشد، اورژانس را خبر کنیدنیترو اگر بعد از تجویز 
.نیداستفاده ک( مثل نیفیدیپین، وراپامیل و دیلتیازم)دسترس نبود از مهار کننده های کانال کلسیم 

: ده استبیماری که سابقه درد سینه ندارد و هم اکنون دچار حمله حاد آنژینی ش

ت، اگر و در بیماری که وضعیت عروق کرونر وی مشخص نیس. سریعا باید اورژانس را خبر کردچنین حالتی در 
.کنیمدقیقه دوام پیدا کرد، اورژانس را خبر می 2درد سینه بیشتر از 

.در کنترل این بیماران استجزء مهم استفاده از پروتکل کاهش استرس یک 



آنفارکتوس حاد میوکارد
ایسکمی میوکارد•
آنژیندرد زیر جناغی مشابه : مشخصه •
.عامل آن می باشد موارد، بیماری عروق کرونر ٪۹0در بیش از •
:سایر عوامل مستعدساز•

چاقی1.

(به ویژه در دهه های پنجم تا هفتم زندگی)مذکر جنسیت 2.

استرس3.

Aشخصیتی نوع تیپ 4.

سابقه خانوادگی5.

نرمالغیر الکتروکاردیوگرام 6.

فشارخون باال7.

کلسترول خون باالاندازه قلب و افزایش 8.

آنفارکتوس حاد میوکاردمرگ سلولی و نکروز



 فاکتور مستعد کننده فوری برایMI  :  کاهش جریان خون عروق کرونر و یا افزایش بار کاری قلب، که در
.حالت استرس اتفاق می افتد

اجرای پروتکل کاهش استرس
 ازبدون توجه به مدت زمانی کهMI  شده است، این بیماران همواره نسبت به افراد عادی، در طی سپری

.دندانپزشکی در معرض خطر بیشتری هستند

مالحظات دندانپزشکی
کاهش استرس1)
اکسیژن مکمل2)
. توصیه شده استN2O-O2اغلب استفاده از : آرامبخشی3)
کنترل درد4)
محدود کردن طول مدت درمان5)

MIکاهش احتمال خطر ژنکاهش نیاز قلب به اکسی



ماه بعد از  ۶در عرض ( حتی به سادگی یک پروفیالکسی)به شدت تاکید شده است از انجام درمان های انتخابی 
MIخودداری شود  .

شوند، بلکه ر مطب دندانپزشکی درماناگر حالت اورژانس نظیر درد و عفونت پیش بیاید، این بیماران نباید دحتی 
.دارویی آغاز می شود و سپس درمان در شرایط بیمارستانی انجام میشودابتدا درمان 



 در بیمارانی که دیس ریتمی بطنی غیر قابل درمان دارند یا در درجهASA IV  وازو  قلبی قرار می گیرند، استفاده از
(در این بیماران درمان انتخابی دندانپزشکی هم غیر مجاز است)کنترااندیکه است کانستریکتورها 

بیمارانی که داروی ضد انعقاد و یا ضدپالکتی مصرف می کنندINR : 2-3جراحی های انتخابی دندانی بدون ایجاد
.تخونریزی مشکل آفرین قابل انجام اس

رف در اغلب موارد نیازی به قطع یا تغییر مص
.نداردداروهای ضد انعقادی وجود 

مان نظیر بخیه های متعدد، پانس)استفاده از روش های هموستاتیک باید مد نظر باشد 
الر و در صورت امکان از تزریق های بلوک عصب آلوئو...(. هموستاتیک، پک، پک یخی و 

.ه نشودتحتانی و آلوئوالر خلفی فوقانی که با احتمال خونریزی همراه می باشند، استفاد



 تظاهرات کلینیکیMI

ه صورت و یا ممکن است خود را ب. که به صورت ناگهانی ظاهر می شوددرد آنژینی شدید : تظاهر بالینی اصلی
.شان دهدادم حاد ریوی، نارسایی قلبی، ضعف مفرط، شوک، سنکوپ و ترمبوز مغزی ن

MIبدون درد

.روانی می تواند یک عامل تشدید کننده باشدبیشتر در حالت استراحت ظاهر می شود ، اما استرس 

 ازنه استراحت و نه نیترو گلسیرین درد ناشیMI  کاهش نمی دهندرا  .

:  و عالیم زیر ممکن است دیده شوند . انتشار درد، شبیه موارد آنژین است

. شکمنفخ سرفه،سرد، احساس ضعف، اضطراب، احساس مرگ قریب الوقوع، دیسپنه، عرق 

.غ هم وجود داردبا تنفس تشدید نمی شود و به ویژه اگر درد شدید باشد، تهوع و استفرادرد 

MIغالبا در خانم های مسن و بیماران دیابتیخاموش



(  تاکی کاردی. ) ضربان قلب ، ضعیف، نخی، و سریع است 

. اغلب دیس ریتمی وجود دارد

.آیدممکن است نرمال باشد ولی اغلب پایین می فشارخون 

.  تنفس تند و کم عمق است

(.  دقیقه30بیشتر از )به آنژین طوالنی تر است نسبت MIطول مدت درد 

.ساعت اول بعد از آغاز عالیم وجود دارد4-۶بیشترین خطر مرگ، در 





: درمان شامل مراحل 
خاتمه دادن به درمان دندانپزشکی و فعال سازی تیم اورژانس مطب1.
تشخیص2.
تصحیح موقعیت بیمار3.
در صورت لزوم (BLS)، انجام کمک های اولیه حیاتی (C-A-B)تنفس -برقراری گردش خون، راه هوایی4.
درمان قطعی5.
درخواست کمک پزشکی6.
تجویز اکسیژن7.
تجویز نیتروگلیسیرین8.
درمان آنتی پالکتی9.

کنترل عالیم حیاتی10.

تسکین درد 11.

داشتن آمادگی برای درمان عوارض12.

انتقال به بیمارستان13.



 نحوه برخورد با حملهMI

بیمار هوشیار

:MONAدرمان قطعی در فاز قبل از بیمارستان شامل مراحل 

.هم استفاده می شود( نظیر هپارین)و ضد ترومبین ها بالکرها Bبه عالوه از داروهای ضد التهاب، 

غالبا حالت قائموضعیت قرارگیری بر اساس راحتی بیمار

M(مورفین)

O(اکسیژن)

A(آسپرین)

N

(یننیتروگلیسیر)



MIدر فاز حاد 

کنترا اندیکاسیون مصرف آسپرین

فرم پودری آسپرین ارجح است

.می شودتجویز (IV)زمانی که نیتروگلیسیرین در تخفیف درد مؤثر نبود، سولفات مورفین 

.  یردمصرف آسپرین قطعا سودمند است و به صورت روتین در این بیماران مورد استفاده قرار می گ

میلی گرم 1۶2: دوز اولیه 

بیمارانی که نسبت به آن حساسیت دارند
بیمارانی که دچار خونریزی حاد مثال زخم معده و یا خونریزی داخل جمجمه ای 

.  می باشند
.با آب مخلوط و مصرف شود




