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هرگاه گره سینوسی دهلیزی دچار اختالل شود و به طور موقت و حداقل به مدت یک سیکل ضربان 

و دوباره وظیفه خود را از سر بگیرد این حالت گذرا است و مهم ترین ویژگی آن نبودن موج  تولید نکند

p  در این سیکل اسن و موجهایp .موجود در قبل و بعد از بلوک مشابه یکدیگرند 

شوند. پس یک یا تولید، اما به علل مختلف از این گره خارج نمیSA نظمی ایمپالس در گرهدر این بی

 افتند.ز قلم میچند ضربان ا

 اتیولوژی :

افزایش تون واگ یا حساسیت سینوس کاروتید، استفراغ ، زور زدن در جهت دفع مدفوع، میوکاردیت  

، انفارکتوس حاد میوکارد، کاردیومیوپاتی، بیماری گره سینوسی، CADحاد، بیماری عروق کرونر 

 سندرم سینوس بیمار .

دیژیتال ، کینیدین، مسمومیت با سالیسیالت ها، پرکائین مصرف داروهای محرک پاراسمپاتیک ،  

 آمید ، بلوک کننده بتا آدرنرژیک و بلوک کننده کانال کلسیم.

 عالئم بالینی :

شد ، هیچگونه عالئم به مدت وقفه بستگی دارد. اگر مادت وقفه کوتاه باشد و تعداد بروز آن کم با

، هیچ گونه نبض و صدای اضافی بانات جبرانیورت جایگزین نشدن ضر. در صعالمتی نخواهد داشت

در ارست  قلبی حس نخواهد شد اما اگر تعداد وقفه ها زیاد باشد عالئم برادیکاردی ظاهر می شود.

 چار افت هوشیاری می شود.طول بکشد بیمار دثانیه  7سینوسی که بیشتر از 

 

 

 

 



 

 : در الکتروکاردیوگرام عالئم تشخیصی

هر وقفه ولی  حذف می شود  P,QRS,Tو سه ضربه یا بیشتر ریتم متغییر است نظم

 .استP-P ازمضرب صحیحی 

 در دقیقه ضربه 066الی  06 سرعت

 QRS در تمام ضربات قبل از شکل طبیعی،  P امواج

 طبیعی است. وقفهقبل و بعد از  PR فاصلهو طبیعی  PR فاصله

دو  RRاز فاصله مضرب صحیحی  ،بعد از این مکث R قبل و Rفاصله  ،متغییر RR فاصله

 کمپلکس قبلی و بعدی می باشد.

 کمپلکس

QRS 

وجود  QRS کمپلکسدر طول ارست  طبیعی است ولی QRS کمپلکساندازه  

 د.ندار

 

 

 
 درمان

نظمی گذرا و موقت باشد و از نظر همودینامیکی تاثیری ایجاد نکند، به درمان احتیاج ندارد اگر این بی

شود. در صورت اختالل در وضعیت در جهت شناسایی و حذف عوامل ایجاد کننده اقدام می و فقط

 شود.استفاده میمیکر پیس همودینامیکی از آتروپین و گاهی اوقات نیز از

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pacemaker


  کته:ن

 با فقط را آنها تفاوت و هستند همدیگر به شبیه سینوسی گره کوبلدر حقیقت ارست سینوسی و 

 قبل و Rفاصله  سینوسی گره کوبل در که صورت این به داد تشخیص توان می R-R فاصله میزان

R  مضرب صحیحی از فاصله  وقفه،بعد ازRR در صورتیکه این  دو کمپلکس قبلی و بعدی می باشد

به افتراق این دو نوع دیس ریتمی توجه ویر زیر تصدر  ارست سینوسی صدق نمی کند.موضوع در

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 
 


