
 

  

 آتلکتازی 

عثارت است اس رٍی ّن خَاتیذى  ریِ ّا ٍ 

اغلة تا ًتایح حاغل اس یافتِ ّای رادیَگزافی 

 . ٍ عالئن ٍ ًطاًِ ّای تالیٌی هطخع هی ضَد

ایي تیواری در تشرگساالى هوکي است تِ علت 

کاّص تَْیِ آلَدگی یا ّز ًَع اًسذاد کِ 

هاًع ٍرٍد ٍ خزٍج َّا تِ آلَئَل اس طزیك 

تزًٍص ٍ ضثکِ راّْای َّایی ضَد ، ایداد 

 . ضَد 

َّای هحثَس در ریِ ّا تِ درٍى خزیاى خَى خذب 

هی ضَد اها َّای تیزٍى تِ دلیل ٍخَد هاًع ًوی 

در ًتیدِ . ایگشیي َّای خذب ضذُ گزدد تَاًذ ج

آى لسوت اس ریِ کِ ارتثاطص لطع ضذُ ، فالذ َّا 

گزدیذُ ٍ رٍی ّن هی خَاتذ ، گاّا هوکي است در 

اثز تغییز الگَّای تٌفسی ، تزضحات احتثاس یافتِ ، 

درد ، تغییزات عولکزد راُ َّایی کَچک ، 

ٍضعیت تِ پطت خَاتیذُ تِ هذت طَالًی ، افشایص 

ضار داخل ضکوی ، کاّص حدن ّای ریَی ًاضی ف

عػثی ، ًمایع  اسکلتی یا –اس اختالالت عضالًی 

خاظ خزاحی تِ  هحذٍد کٌٌذُ ٍ رٍضْای

 . ٍخَد آیذ 

 

تیواراى تعذ اس عول خزاحی تِ علت تغییزات 

هتعذد دستگاُ تٌفسی ، تیطتز هستعذ ایي تیواری 

 . ّستٌذ 

الگَی تٌفسی یک ًَاخت تا حدن کن هی تَاًذ 

ٍضعیت در  ایي. تاعث اًسذاد راُ َّایی ضًَذ 

ًتیدِ تاثیز دارٍّای تیَْضی یا هسکي ، ٍضعیت 

تِ پطت خَاتیذُ ، تی حزکتی دیَارُ لفسِ سیٌِ 

 . تِ علت درد ٍ ًفخ ایداد هی گزدد 

 : عالئم بالینی 

پیطزفت ایي تیواری هعوَال تذٍى سزٍ غذا 

عالئن ٍ ًطاًِ ّا ضاهل سزفِ ، تَلیذ خلط . است 

تة تِ عٌَاى یکی . ٍ تة تا ضذت کن هی تاضذ 

تِ احتوال . اس عالئن تالیٌی ضٌاختِ ضذُ است 

سیاد تة ّوزاُ تا ایي تیواری تِ دلیل عفًَت یا 

 . التْاب هداری اًتْایی هسذٍد ایداد هی ضَد

 

 :های تشخیصیبررسی ویافته

کاّص غذاّای تٌفسی در سزاسز ًاحیِ هثتال ، لاتل 

تِ عالٍُ در یافتِ ّای رادیَ گزافی . ارسیاتی است 

لفسِ سیٌِ هوکي است ًَاحی ًاّوگَى ٍ هتزاکن 

 . هطخع ضَد 

 : پیشگیری 

تغییز ٍضعیت هکزر ، حزکت ّز چِ سزیعتز تیوار 

راّکارّایی خْت تْثَد اتساع ریِ ٍ تخلیِ 

 . تزضحات هی تاضٌذ

در (حذالل ّز دٍ ساعت )هاًَرّای تٌفس عویك 

 . پیطگیزی ٍ درهاى تیواری کوک کٌٌذُ است 

استفادُ اس اسپیزٍهتزی اًگیشضی یا تٌفس عویك 

ارادی اتساع ریِ را افشایص هی دٌّذ ، اًسذاد 

راّْای َّایی را کاّص هی دّذ ٍ هَخة سزفِ هی 

 رٍش ّای تخلیِ تزضحات ضاهل سزفِ هستمین. ضَد 

) ، ساکطي ، آئزٍسل تِ ٍسیلِ فیشیَتزاپی لفسِ سیٌِ 

 . هی تاضٌذ ( تخلیِ ٍضعیتی لفسِ سیٌِ 
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 10در ساعات تیذاری حذالل ّز یک ساعت -

 . تار تا اسپیزٍهتز تٌفس کٌیذ 

ٌّگام سزفِ تعذ اس عول خزاحی تِ هحل عول  -

 . خزاحی را تا دست حوایت کٌیذ 

اسپیزٍهتز را در هحلی کِ در استزس تاضذ لزار  -

 . دّیذ 

استفادُ اس ایي ٍسیلِ را تالفاغلِ تعذ اس عول  -

 . خزاحی ضزٍع کٌیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تعضی هَارد ، استفادُ اس تخَر تا همذار دارٍی 

کٌتزل ضذُ ًیش هی تَاًذ در درهاى تیواری کوک 

 . کٌٌذُ تاضذ 

 : درمان و مراقبت 

ّذف اس درهاى تیواراى هثتال تِ آتلکتاسی تْثَد 

 . تَْیِ ٍ تخلیِ تزضحات است 

دم حذاکثز ) ًکات هْن در اسپیزٍهتزی اًگیشضی *

اسپیزٍهتزی اًگیشضی تاس خَرد لاتل هطاّذُ ( هذاٍم 

تِ ٍخَد هی آٍرد ٍ تِ تیوار خْت حذاکثز اتساع 

 . ق ًفس تکطذ ریِ کوک هی کٌذ تا آّستِ ٍ عوی

تِ طَر ایذُ ال ، تیوار در ٍضعیت ًطستِ یا ًیوِ  -

. ًطستِ خْت افشایص اتساع دیافزاگن لزار هی گیزد 

الثتِ ایي رٍش هوکي است تزای تیوار در ّز 

 . ٍضعیتی اًدام ضَد 

لسوت دٌّی دستگاُ اسپیزٍهتز را هحکن داخل دّاى  -

ت سِ ثاًیِ ًفس عول دم را اًدام دادُ ٍ تِ هذ. لزار دّیذ 

تِ آراهی تاسدم را اًدام . خَد را در اًتْای دم ًگْذاریذ 

 .دّیذ 
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