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 های قلبی در افراد با خونریزی مغزیبروز آریتمی

 

 ، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه1* زهرا السادات حسینی

 
 خالصه

 های قلبی در افراد با خونریزی مغزی تهیه شد.این گزارش مروری با هدف پرداختن به موضوع بروز آریتمی هدف.

ای ممکن است انواع اختالالت ریتم قلب و تغییرات ساختاری رخ دهد. بروز تغییرات ریتم قلبی در                    های داخل جمجمه  به دنبال آسیب    زمینه.

های درصد گزارش شده است. در صورت عدم تشخیص این تغییرات در بیماران با انواع خونریزی                  09تا    52بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه،      

 های غیرضروری وجود دارد.ها و درمانمغزی، امکان بررسی

ای های داده از طریق جستجو در پایگاه      5904تا    5999های  مطالعه مروری حاضر با بررسی مطالعات منتشر شده در فاصله زمانی سال             روش کار. 

 ،electrocardiogramهای  با استفاده از کلیدواژه      Google Scholar  ،Pubmed  ،Science Direct، SID  ،Magiranو موتورهای جستجو شامل        

arrhythmias، ECG abnormalities، intracranial hemorrhage  ،subarachnoid hemorrhage     های مغزی، آنومالی ریتم     و آریتمی قلبی، خونریزی

 قلب انجام شد.

های در گردش در افراد دچار خونریزی        تحریک سیستم عصبی خودکار به واسطه تحریک هایپوتاالموس و افزایش سطح کاتکوالمین                ها.یافته

 شود.مغزی، دو مکانسیم مهم و کلیدی است که سبب بروز اختالالت ریتم قلب و آسیب ماهیچه میوکارد می

آگهی و وخامت وضعیت    های مغزی از عوامل موثر در تعیین پیش       شناسایی به موقع تغییرات الکتروکاردیوگرام در افراد با خونریزی          گیری.نتیجه

رسد اخذ تاریخچه دقیق پزشکی و ثبت الکتروکاردیوگرام در بدو پذیرش بیماران با تشخیص خونریزی مغزی و به طور                      بالینی است. به نظر می    

 ویژه خونریزی تحت عنکبوتیه، در مراکز درمانی از اقدامات ضروری است.  

 

 ای، آریتمیخونریزی تحت عنکبوتیه، خونریزی داخل جمجمهها: کلیدواژه
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 مقدمه
ها و سکته مغزي سبب     اي مثل خونریزي  . وقایع داخل جمجمه   محسوب می شود  هاي تروماتيك مغزي یکی از علل مهم مرگ         آسيب

درصد افراد با     09تا    52شوند. خونریزي ساب آراکنوئيد )تحت عنکبوتيه( در         تغييرات ساختاري و اختالالت در ریتم طبيعی قلب می         
شوند )هانگ و همکاران،    تغييرات در ریتم قلب همراه است. این افراد بيشتر دچار اختالالت قلبی و پيامدهاي عصبی نامطلوب می                   

کاردي ها، افزایش   ها، برادي کارديترین اختالالت در الکتروکاردیوگرافی در افراد با آسيب تروماتيك مغز شامل تاکی             (. شایع 5905

 است.   STتغييرات قطعه و  QTcفاصله  
(. 5990گزارش شده است )مومنی و همکاران،         QTcشدن فاصله   آراکنوئيد ناشی از تروماي مغزي، طوالنی     با خونریزي ساب    افراددر  

در برخی مطالعات بروز آریتمی قلبی در افراد دچار سکته ایسکميك، خونریزي داخل پارانشيم مغز، و افراد دچار خونریزي تحت                          
درصد  52کنند و در بيش از ها در نوع خاصی از سکته مغزي بروز میعنکبوتيه با اتيولوژي نامعلوم گزارش شده است. برخی از آریتمی

(. در خونریزي داخل پارانشيم مغز درباره ارتباط بين           5902هاي جدید قلبی مشاهده شده است )کاتزانو و همکاران،            موارد، آریتمی 
آنومالی الکتروکاردیوگرافی و نتایج رادیولوژیك مثل حجم هماتوم، محل و وسعت آن، اطالعات محدودي در دسترس است )تاکيشی                   

کاردي هاي بدخيم بطنی، تاکی   (. از طرفی در افراد با خونریزي تحت عنکبوتيه، بروز اختالالت قلبی مثل آریتمی               5902و همکاران،   
شود و در   منجر به ناپایداري وضعيت همودیناميك می       QTcبطنی، تورساد دي پوینت، فيبریالسيون بطنی، , طوالنی شدن فاصله             

شود اند سبب عدم پذیرش قلب به عنوان عضو قابل پيوند می           بيمارانی که دچار مرگ مغزي ناشی از خونریزي تحت عنکبوتيه شده           
 (. 5900)چاترجی، 

شوند، در مواردي که به دليل خونریزي مغزي        با توجه به اینکه تغييرات الکتروکاردیوگرام معموال به ایسکمی ميوکارد نسبت داده می             
باشد ممکن است منجر به اشتباه تشخيصی پزشك در مراحل اوليه شود و پيامدهاي نامطلوبی را براي بيمار، به ویژه بيماران دچار                         
سکته خونریزي دهنده به همراه داشته باشد، زیرا درمان ایسکمی ميوکارد با هدف برقراري پرفيوژن عضله قلبی با استفاده از عوامل                       

بري و همکاران،   گيرد )وان ضد انعقاد و ضد پالکت و داروهاي تجزیه کننده فيبرین با یا بدون آنژیوپالستی عروق کرونر صورت می                   
مند مورد بررسی و    هاي مغزي تا کنون این موضوع به طور نظام          (. عليرغم شيوع تغييرات در ریتم قلبی افراد دچار خونریزي           5990

 آگهی و مرگ این افراد موثر است.پژوهش قرار نگرفته است. از سوي دیگر، بررسی و شناخت این اختالالت در تعيين پيش
 

 هامواد و روش
اي هاي داده از طریق جستجو در پایگاه      5902تا    5999هاي  مطالعه مروري حاضر با بررسی مطالعات منتشر شده در فاصله زمانی سال   

هاي با استفاده از کليدواژه       Google Scholar   ،Pubmed  ،Science Direct، SID   ،Magiranو موتورهاي جستجو شامل        
electrocardiogram، arrhythmias، ECG abnormalities، intracranial hemorrhage   ،subarachnoid hemorrhage   و
مورد بر اساس معيارهاي ورود مورد      02مطالعه یافت شده،  25هاي مغزي، آنومالی ریتم قلب انجام شد. از بين آریتمی قلبی، خونریزي

 بررسی قرار گرفت.
 

 هایافته
( تحریك سيستم عصبی خودکار به      0به طور کلی در تغييرات الکتروکاردیوگرام افراد دچار خونریزي مغزي دو مکانسيم موثر است:                 

-ها در خون در گردش که سبب آسيب به ماهيچه ميوکارد و طوالنی            ( افزایش سطح کاتکوالمين   5واسطه تحریك هایپوتاالموس، و     
واسطه آزادسازي  (. تغييرات الکتروکاردیوگرام به دنبال خونریزي تحت عنکبوتيه به             5900شود )چاترجی،    می QTشدن فاصله    

شود و انقباض ناگهانی عروق ميوکارد و نکروز ماهيچه          ها سبب تحریك سيستم عصبی مرکزي و سيستم سمپاتيك می          کاتکوالمين
تواند ميوکارد را دچار شوک نماید که به صورت افزایش سطح تروپونين قلب، حرکت غيرطبيعی                  قلب را در پی دارد. این حالت می        

تواند طی چند ساعت تا چنر روز پيشرفت کند و موجب ادم ریوي شود.                 یابد. این اختالل می   دیواره قلب و هایپوکينزي تظاهر می      
هاي بطنی و فوق بطنی مرتبط است که سبب بدتر شدن وضعيت عصبی بيمار خواهد شد                   با افزایش آریتمی   QTتغييرات فاصله   
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هاي مغزي و تغييرات     ها در زمينه ارتباط بين خونریزي       اي از پژوهش  خالصه  0(. در جدول شماره      5902)الضعيتی و همکاران،     
  الکتروکاردیوگرام آورده شده است.

 

 هاي مغزي و تغييرات الکتروکاردیوگرامها در زمينه ارتباط بين خونریزي: پژوهش0جدول شماره 

 بحث
درصد از افراد دچار خونریزي تحت عنکبوتيه ثبت شد که             00در یك مطالعه، با استفاده از هولتر مانيتورینگ، بروز آریتمی قلبی در              

؛ به نقل از اندرولی و       5905کاردي بطنی بود )هانگ و همکاران،        کاردي و تاکی  هاي خطرناک مانند برادي   درصد آریتمی   10شامل  
( . در مطالعه اي دیگر، عوامل موثر در بروز آریتمی قلبی در افراد دچار خونریزي تحت عنکبوتيه شامل وازواسپاسم                      0052همکاران،  

مغز، هایپوکسی، عدم تعادل الکتروليت، و افزایش ناگهانی فشار مغز که خود محرکی براي بروز واکنش سمپاتيکی و وازوواگال در اثر                     
( به این مطلب اشاره   5905کاوازاکی و همکاران ) (.5905)هانگ و همکاران، تحت فشار قرار گرفتن ساختارهاي مغز است عنوان شد 

شود و به دنبال آن، سبب داشتند که اسپاسم شریان مغز در یك ناحيه سبب بروز ایسکمی در اطراف ضایعه و ناحيه هایپوتاالموس می

 نتیجه نویسندگان عنوان

تغییرات الکتروکاردیوگرام به دنبال 

 آسیب عصبی

بطنی با پیامد عصبی های بطنی و فوقو آریتمی QTافزایش فاصله  (5902الضعیتی و همکاران )

 نامطلوب در ارتباط است.

آنومالی الکتروکاردیوگرام در خونریزی 

 داخل مغز

سی الگوی سی 09های عمقی مغز و با حجم بیش از در هماتوم (5902تاکیشی و همکاران )

 شود.دیده می Tمعکوس موج 

اختالالت الکتروکاردیوگرام و آریتمی 

 قلبی در ضایعات مغزی

الکتروکاردیوگرام ابزاری ارزان و غیرتهاجمی برای ارزیابی مستقیم  (5900کاتزانو و همکاران )

فعالیت الکتریکی قلب و سیستم عصبی خودکار است. آسیب 

تروماتیک مغز با افزایش فشار داخل مغز و کاهش خونرسانی مغز، 

 کاردی و افزایش مرگ بیماران موثر است.در بروز برادی

تغییرات الکتروکاردیوگرام تعیین 

کننده وقوع وازواسپاسم آنژیوگرافی 

در خونریزی تحت عنکبوتیه ناشی از 

 آنوریسم مغز است

وازواسپاسم آنژیوگرافی در کاردی با و تاکی QTطوالنی شدن فاصله  (5905ابراهیم و مک دونالد )

خونریزی تحت عنکبوتیه ناشی از آنوریسم مغز ارتباط مستقیم 

 دارد.

تغییرات الکتروکاردیوگرام در خونریزی 

 تحت عنکبوتیه

 

تحریک هایپوتاالموس سبب تغییرات نوار قلب بی ارتباط با آسیب به  (5909چاترجی )

ها با طوالنی شدن شود، ولی افزایش سطح کاتکوالمینمیوکارد می

 و آسیب میوکارد مرتبط است. QTفاصله 

لیدی در بیماران  05الکتروکاردیوگرام 

 با خونریزی تحت عنکبوتیه

و طوالنی شدن  Tو موج  STوقوع تغییرات غیراختصاصی قطعه  (5900هانگ و همکاران )

در مرحله حاد در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه  QTفاصله 

 غیر ترومایی با میزان مرگ بیمارستانی مرتبط است.

کننده اختاللت الکتروکاردیوگرام تعیین

پیامدهای بد بالینی در بیماران با 

 خونریزی تحت عنکبوتیه است.

 (5907ژانگ و کای )

 

 

با وقوع ادم     QTساعت اولیه خونریزی، طوالنی شدن فاصله           45در  

با  STدپرسیون قطعه     ریوی نوروژنیک و انعقاد منتشر داخل عروقی،        

وقوع تغییرات غیراختصاصی    افزایش خطر مرگ در بیمارستان، و           

با ادم ریوی نوروژنیک،     QTو طوالنی شدن فاصله       Tو موج    STقطعه  

 انعقاد منتشر داخل عروقی و مرگ مرتبط است.

شیوع و ویژگی آنرمالی های نوار قلب 

 بعد از خونریزی تحت عنکبوتیه

در آسیب ناحیه اینسوالر مغز، خونریزی           QTطوالنی شدن قطعه      (5990وان بری و همکاران )

 دهد.داخل بطنی و هیدروسفالی رخ می
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( به  5902(. ژانگ و کاي )    5995گردد )کاوازاکی و همکاران،     ها می   تحریك شاخه سمپاتيك قلب از طریق افزایش سطح کاتکوالمی        
شده در  ( عنوان کردند که در اتوپسی قلب برخی افراد دچار خونریزي مغزي، علت تغييرات مشاهده                   0000نقل از مطالعه یوکی )     

 چگونه انسداد کرونر مشاهده نشد. الکتروکاردیوگرام مربوط به وقایع سيستم عصبی بود و هی
به عنوان یك آنومالی نوار قلب به طور کالسيك با انفارکتوس حاد                QSو   Qدر بيماران با خونریزي تحت عنکبوتيه وجود موج           

شود، در حالی که به دليل ایسکمی موضعی حاصل از انقباض گذراي عروق کوچك ميوکارد یا به طور مستقيم ميوکارد ارتباط داده می
(. کاتزانو و همکاران در     5902شود )ژانگ و کاي،     ها است و انفارکتوس واقعی قلب محسوب نمی        ناشی از اثرات سمی کاتکوالمين    

( بيان داشتند که بر طبق اطالعات آزمایشگاهی و بالينی، آسيب نواحی               0009به نقل از مطالعه اپنهيمر و همکاران )           5902سال  
زا در نظر   هایپوتاالموس و ساقه مغز به دليل ارتباطات سيناپسی فراوانی که با سيستم اتونوميك و برخی مناطق قشر مغز که آریتمی                    

 . گرفته می شود دارند؛ عاملی مهم در ایجاد آریتمی قلبی است
هاي الکتروکاردیوگرام در افراد دچار خونریزي تحت عنکبوتيه متفاوت است و برخی عوامل مطرح در               هاي مطرح درباره آنومالی   نظریه

این زمينه شامل صدمه قلبی ناشی از استرس زیاد به دیواره ميوکارد، وازواسپاسم عروق کرونر و انفارکتوس ميوکارد به دنبال ایسکمی 
فرد دچار خونریزي تحت عنکبوتيه       050( با بررسی  5902دونالد )(. در مطالعه ابراهيم و مك5900رخ داده هستند )هانگ و همکاران، 

(. در مطالعه فرونترا و      5905ارتباطی بين آنومالی نوار قلب بيماران و ایسکمی تاخيري مغز مشاهده نشد )ابراهيم و مك دونالد،                      
هاي قلبی با پيامدهاي ضعيف نورولوژیك، مرگ و          ( بيان شد که در بيماران با خونریزي تحت عنکبوتيه آریتمی             5995همکاران ) 

هاي روزانه مرتبط است. اطالعات کمی از ميزان بروز آریتمی قلبی پس از خونریزي داخل مغزي در                     وابستگی براي انجام فعاليت   
درصد در دو روز اول پس از بروز خونریزي، داراي             50بيمار دچار خونریزي داخل مغزي غير ترومایی،          20دسترس است؛ در بررسی     

درصد از بيماران با بروز خونریزي  22در  QTیك یا دو نوع آریتمی در الکتروکاردیوگرام بودند، به این ترتيب که طوالنی شدن فاصله 
کاردي و برادي  ST و قطعه   Tدرصد موارد، تغييرات موج       52داخل بطنی مغز، هيدروسفالی و درگيري قشر اینسوالر مرتبط بود و در              

فرد با تشخيص خونریزي داخل پارانشيم مغز که فاقد            009دیگر از     (. در مطالعه  5909سينوسی مشاهده شد )وان بري و همکاران،         
، بلوک درجه یك قلبی، فلوتر و فيبریالسيون دهليزي،          ST، قطعه   Tهرگونه سابقه ابتال به اختالالت قلبی بودند، تغييراتی در موج            

گونه ارتباطی با محل، مکان      ، و انقباض زودرس دهليزي مشاهده شد که هيچ           QTکاردي سينوسی، طوالنی شدن قطعه        برادي
گيري کردند به دليل پاسخ      (. بر این اساس، محققان نتيجه       5992خونریزي و نيمکره درگير مغز نداشت )ماراماتوم و همکاران،             
شده در نوار قلب بيماران دچار خونریزي داخل         رسد تغييرات مشاهده  سمپاتيکی قابل توجه در خونریزي تحت عنکبوتيه به نظر نمی          

پارانشيم مغز به ميزان خونریزي عنکبوتيه و پيامدهاي بالينی نامطلوب ارتباط داشته باشد. با بررسی ارتباط بين اختالالت نوار قلب و                      
مشخصات خونریزي داخل مغزي در گروه زیادي از بيماران مشخص شد که درگيري ناحيه اینسوالر یك عامل مستقل در بروز                          

است و از سوي دیگر، درگيري ناحيه اینسوالر مغز و وجود خونریزي داخل بطنی عامل موثر در طوالنی شدن                       STدپرسيون قطعه   
سی که در نواحی عمقی مغز واقع شده است با معکوس            سی  29است و در نهایت اینکه وجود هماتوم با حجم بيش از               QTفاصله  

 (.5902ارتباط دارد )تاکيشی و همکاران،  Tشدن موج 
 

 گیرینتیجه
آگهی و وخامت وضعيت بالينی است هاي مغزي یکی از عوامل موثر در تعيين پيشبروز تغييرات الکتروکاردیوگرام در افراد با خونریزي

عروقی را به دنبال دارد. گاهی این تغييرات به اشتباه، ایسکمی            هاي قلبی و افزایش طول مدت بستري بيماران و خطر بروز بيماري          
گردد. ها و اقدامات درمانی غير ضروري و بيهوده می          شود و منجر به بررسی     ميوکارد و انفارکتوس حقيقی قلبی در نظر گرفته می          

ها تحریك سيستم عصبی خودکار به واسطه آسيب مناطق حساس مغز مثل هایپوتاالموس و ساقه مغز و افزایش سطح کاتکوالمين                    
رسد تاکيد بر اخذ تاریخچه دقيق پزشکی و        در گردش خون دو عامل کليدي در بروز تغييرات نوار قلبی این بيماران است. به نظر می                 

هاي مغزي در مراکز درمانی از      هاي مغزي و به ویژه، انواع خونریزي      ثبت الکتروکاردیوگرام در بدو پذیرش بيماران با تشخيص آسيب        
هاي خطرناک قلبی اعم از آریتمی فوق بطنی، بلوک سينوسی و              اقدامات مهم و ضروري است. با توجه به شيوع باالي آریتمی             

هاي بطنی تهدیدکننده زندگی در مرحله حاد در افراد با خونریزي تحت عنکبوتيه، انجام مانيتورینگ قلبی مداوم و دقيق،                        آریتمی



 

 

6931، تابستان 2نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره ششم، شماره  47   

Cardiovascular Nursing Journal، 6(2)، Summer 2017 

  6931، تابستان 2نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره ششم، شماره 

Cardiovascular Nursing Journal، 6(2)، Summer 2017 

اکوکاردیوگرافی و مشاوره با متخصص قلب جهت پيشبرد پيامدهاي نورولوژیکی مطلوب و کاهش مرگ ضروري است. تشخيص                     
تغييرات نوار قلبی در مراحل اوليه بروز خونریزي مغزي به شناسایی سریع اختالالت قلبی براي حمایت از پرفيوژن سيستميك کمك                     

 می کند.
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Cardiac arrhythmias in people with subarachnoid hemorrhage  
 

* Zahrasadat Hoseini1, MSc 
 
Abstract 
Aim. This review aimed to explore the issue of cardiac arrhythmias in people with subarachnoid hemor-
rhage.   
Background. Intracranial injuries may cause cardiac arrhythmia and structural changes. Between 25-90% 
of patients with subarachnoid hemorrhage experience cardiac arrhythmia. In case of inappropriate diagno-
sis, unnecessary workup and treatment may be done. 
Method. The studies published between 2000 and 2017 were searched for in databases and search engines 
Google Scholar, Pumped, Science Direct, Magiran, and SID by the keywords electrocardiogram, arrhyth-
mia, ECG abnormalities, intracranial hemorrhage, subarachnoid hemorrhage and their Persian equals. 
Findings. Provoking the autoimmune system by stimulating the hypothalamus and increasing the circulat-
ing catecholamines in patients with cerebrovascular bleeding are two significant mechanisms responsible 
for cardiac arrhythmias and myocardial damage. 
Conclusion. The timely diagnosis of electrocardiographic changes in patients with cerebral hemorrhage is 
one of the effective factors in determining the prognosis and deterioration of clinical status. It seems that 
taking the exact medical history, recording ECG at the time of patient admission, and diagnosing the cere-
bral hemorrhage, in particular subarachnoid hemorrhage, are necessary measures in the health care centers. 
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