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مروری کوتاه بر الکتروفیزیولوژی قلب
انقباض قلب مانند تمام ماهیچههای بدن در اثر یک تغییر الکتریکی به نام دپوالریزاسیون ایجاد میشود .اگر
الکترودهایی را بر روی سطح پوست بچسبانیم ،این جریانات قابل دریافت هستند .جریانات الکتریکی قلب نیز
توسط دستگاه الکتروکاردیوگرافی یا سیستم های مانیتورینگ قلبی قابل دریافت و ثبت هستند.
مسیر هدایتی قلب (:)Heart Conductive System
جریان الکتریکی از طریق مسیرهای هدایتی در نقاط مختلف قلب توزیع میشوند .این مسیرها در شکل قابل
مشاهده هستند.

جریان الکتریکی پس از خروج از گره سینوسی دهلیزی ( )SA nodeتوسط مسیرهای بین گرهای در دو دهلیز
راست و چپ توزیع میشوند .سپس جریان برای عبور از دهلیزها و رسیدن به مناطق پایینتر (بطنها) میبایست
از ساختاری به نام گره دهلیزی بطنی ( )AV nodeعبور کند .جریان الکتریکی در این نقطه مقداری توقف
میکند و سپس وارد شاخه هیس ( )bundle of Hisمیشود .در ادامه به دو مسیر به نامهای شاخههای
دستهای راست و چپ ( )Right and Left bundle branchesتقسیم میشود که جریان را در بطنهای
راست و چپ توزیع میکنند .مسیرها ،نهایتاً به الیاف پورکینژ ( )Purkinje fibersمیرسند که این الیاف امواج
الکتریکی را به سلولهای میوکارد منتقل میکنند.
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تولید جریان الکتریکی:
هر کدام از این قسمتهای سیستم هدایتی قلب ،عالوه بر توانایی انتقال جریانات الکتریکی ایجاد شده ،خود نیز
توانایی تولید ایمپالسهای الکتریکی دارند .اما سرعت تولید ضربان در قسمتهای مختلف این سیستم با هم
متفاوت است .هر کدام از این قسمتها که با سرعت بیشتری ضربان تولید کند ،سایر کانونها را تحت کنترل
خود درآورده و اجازهی فعالیت به سایر مراکز ضربانسازی را نمیدهد .به این خاصیت ( overdrive
 )suppressionگفته میشود .به این ترتیب در حالت عادی گره سینوسی پیسمیکر طبیعی قلب میباشد و در
صورت ایجاد اشکال در این گره ،به ترتیب سلولهای دهلیزی ،سلولهای پیوندگاهی و سلولهای بطنی مراکز
پشتیبانی بعدی را تشکیل میدهند.
کاغذ الکتروکاردیوگرام:
امواج الکتریکی قلب توسط دستگاه الکتروکاردیوگراف بر روی کاغذ مخصوصی ترسیم میشوند .این کاغذ
شطرنجی بوده و از تعدادی مربع ریز و درشت تشکیل شده است .هر ضلع مربعهای ریز ،یک میلیمتر طول دارد.
هر  5مربع ریز ،با یک خط تیره از هم جدا شدهاند ،در نتیجه هر  25مربع ریز تشکیل یک مربع درشتتر را
میدهند .هر ضلع مربعهای بزرگ  5میلیمتر طول دارد .بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام ،محور افقی نشان
دهندهی زمان و محور عرضی نشان دهندهی شدت جریان الکتریکی است .اگر هیچ انرژی الکتریکی وجود نداشته
باشد دستگاه الکتروکاردیوگرام یک خط صاف را ترسیم میکند ،این خط خط ایزوالکتریک نامیده میشود .امواج
مثبت به شکل انحراف رو به باال از خط ایزوالکتریک ،و امواج منفی به شکل انحراف رو به پایین از خط
ایزوالکتریک نمایش داده میشوند.
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امواج الکتروکاردیوگرام:
هر کدام از اجزای مشاهده شده بر روی شکل  ،نشان دهندهی بخشی از فعالیت الکتریکی سلولهای قلب
میباشند .این اجزا به صورت قراردادی نامگذاری شدهاند و در تمام دنیا به همین نامها معروف هستند.

موج  :Pعبور جریان الکتریکی از دهلیزها ،اولین موج الکتروکاردیوگرام را ایجاد میکند .این موج  Pنامدارد .موج
 Pدر حالت طبیعی گرد ،صاف و قرینه بوده و نشان دهندهی دپوالریزاسیون دهلیزهاست.
فاصله  :PRاز ابتدای موج  Pتا شروع کمپلکس  QRSبه این نام خوانده میشود .این فاصله نشان دهندهی زمان
سپری شده برای رسیدن موج دپوالریزاسیون از دهلیزها به بطنها است .قسمت عمدهی این فاصله به علت
وقفهی ایمپالس در گرهی  AVشکل میگیرد.
کمپلکس  :QRSاز مجموع سه موج تشکیل شده است و مجموعاً نشان دهندهی دپالریزاسیون بطنها است.
اولین موج منفی بعد از  ،Pموج  Qنام دارد .اولین موج مثبت بعد از  Pرا موج  ،Rو اولین موج منفی بعد از  Rرا
 Sمینامند .چون هر سه موج ممکن است با هم دیده نشوند ،مجموع این سه موج را با هم یک کمپلکس QRS
مینامند.
قطعه  :STاز انتهای کمپلکس  QRSتا ابتدای موج  Tرا قطعهی  STنامگذاری کردهاند .این قطعه نشاندهندهی
مراحل ابتدایی رپوالریزاسیون بطنها است.

4

موج :Tموجی گرد و مثبت میباشد که بعد از  QRSظاهر میشود .این موج نشان دهندهی مراحل انتهایی
رپوالریزاسیون بطنها است.
فاصله  :QTاز ابتدای کمپلکس  QRSتا انتهای موج  Tمیباشد و نشان دهندهی زمان الزم برای مجموع فعالیت
بطنها در طی یک چرخهی قلبی است.
موج :Uموجی گرد و کوچک میباشد که بعد از  Tظاهر میشود و نشان دهنده مرحله استراحت فیبرهای
پورکینژ است .این موج همیشه دیده نمیشود.
محاسبهی سرعت ضربان قلب:
برای تعیین سرعت ضربان قلب از روی الکتروکاردیوگرام ،روشهای متعددی وجود دارند که برخی از آنها شامل:
روش  6ثانیهای
روش مربعهای بزرگ
روش مربعهای کوچک
روش ترتیبی
روش  6ثانیهای :این روش سادهترین ،سریعترین و فراوانترین روش اندازهگیری سرعت ضربان قلب از روی
الکتروکاردیوگرام میباشد که برای محاسبهی ریتمهای نامنظم و برادیکارد ،نسبت به سه روش دیگر اولویت دارد.
در این روش 6 ،ثانیه از یک نوار ریتم انتخاب میشود ( 30مربع بزرگ) و سپس تعداد کمپلکسهای  QRSدر
این فاصلهی  6ثانیهای شمرده و در عدد  10ضرب میشود تا تعداد ضربان قلب در یک دقیقه به دست آید.
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روش مربعهای بزرگ :هر مربع بزرگ بر روی محور افقی معادل 0/2ثانیه است .با این پیش زمینه ،در این
روش تعداد مربعهای برگ بین دو کمپلکس  QRSمتوالی شمرده شده و بر عدد  300تقسیم میشود.

روش مربعهای کوچک :هر مربع کوچک بر روی محور افقی معادل  0/04ثانیه است .با این پیش زمینه ،در
این روش تعداد مربعهای کوچک بین دو کمپلکس  QRSمتوالی شمرده و بر عدد  1500تقسیم میشود.

روش ترتیبی :در این روش یک موج را که دقیقاً بر روی یک خط تیره مربع بزرگ قرار گرفته است پیدا کنید.
خطوط تیرهی بعدی به ترتیب معرّف  60 ،75 ،100 ،150 ،300و  50هستند .یعنی اگر موج  Rبعدی روی خط
تیرهی بعد افتاده باشد ،تعداد ضربان قلب  300و اگر روی خط تیرهی دوم افتاده باشد ،تعداد ضربان قلب 150
است و ...
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نحوه خواندن ریتم در الکتروکاردیوگرام:
برای تفسیر و اصطالحاً خواندن یک ریتم قلبی ،مسالهی مهم توجه به تمام اجزا ،امواج ،قطعات و فواصل موجود
بر روی نوار ریتم ،قبل از قضاوت در مورد آن ،میباشد .بایدیک توالی منطقی را در ذهن خود ترسیم نمود و در
تفسیر هر ریتم قلبی ،باید از آن توالی پیروی نمود .برای این کار روش  6مرحلهای یا  Six Stepsپیشنهاد می
گردد.
روش  6مرحله ای تفسیر ریتم قلبی (:)Six Steps
قدم اول :ریتم منظم یا نا منظم؟
به فاصله  R-Rها دقت می کنیم .در صورتی که این فاصله در تمام موارد یکسان باشد ریتم منظم و در غیر
این صورت نامنظم محسوب می شود .
قدم دوم :محاسبه سرعت ضربان قلب
قدم سوم :بررسی امواج  Pاز نظر شکل و ترتیب که امواج  Pباید گرد ،مدور و هم شکل و قبل از QRS
باشند .
قدم چهارم :توجه به فواصل  PRکه در حالت طبیعی  0/12الی  0/20ثانیه می باشد .
قدم پنجم :توجه به شکل و عرض کمپلکس  QRSکه در حالت طبیعی حدود  0/08الی  0/12ثانیه می
باشد .
قدم ششم :همبستگی امواج  Pو  QRSکه هر بعد از هر موج  Pیک موج  QRSوجود داشته باشد.
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ریتم سینوسی ()Sinus Rhythm
اگر ایمپالسها با سرعت طبیعی در گره  SAشکل بگیرند و مسیر طبیعی خود را طی کرده و تمام قلب را از این
طریق دپوالریزه کنند ،ریتم مورد نظر ،ریتم نرمال سینوسی است .به طور طبیعی گره  SAایمپالسهای خود را 60
الی  100بار در دقیقه ارسال می نماید و یک ریتم سینوسی منظم ایجاد می نماید.
معیار های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
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دیس ریتمی های سینوسی
برادی کاردی سینوسی ()Sinus Bradycardia
هرگاه گره  SAبه طور منظم ،ضربانات کمتر از  60ضربه در دقیقه صادر نماید را برادی کاردی سینوسی گویند.
مکانیسم:
افزایش فعالیت پاراسمپاتیک
اتیولوژی:
طبیعی ،تحریک واگ ،حوادث عروقی مغز ،بیماری های قلبی ،اختالالت متابولیکی ،اثر بعضی داروها
عالئم بالینی:
سر گیجه ،سر درد خفیف ،کاهش فشارخون ،سرد و مرطوب شدن انتهاها ،عرق سرد و تنگی نفس ،الیگوری و
گاها آنوری ،سنکوپ ،کاهش هوشیاری ،درد آنژینی.
عالئم تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

دهلیزی :منظم
بطنی :منظم

سرعت

کمتر از  60ضربه در دقیقه

امواج P

شکل طبیعی ،در تمام ضربات قبل از QRS

فاصله PR

بطور ثابت و منظم 0/12-0/2s

کمپلکس QRS

 0/04 -0/12ثانیه

موج U

موج  Uدر لید های پرکوردیال یک یافته شایع در برادیکاردی سینوسی می
باشد.
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درمان:
در صورت ثابت بودن عالئم حیاتی و فقدان عالئم بالینی ،نیازی به درمان وجود ندارد .تنها باید ریتم قلبی بررسی
گردد به دلیل این که در زمان برادی کاردی احتمال بروز ضربانات اکتوپیک مانند  PAC, PJC, PVCبیشتر می
شود.
اما اگر برادی کاردی عالمت دار شود ،نیاز فوری به درمان است که اقدامات شامل:
درمان علت زمینه ای
تجویز اکسیژن
شروع درمان وریدی :سولفات آتروپین ،دوپامین ،اپی نفرین ،ایزوپرل
استفاده از پیس میکرها

تاکی کاردی سینوسی ()Sinus Tachycardia
هرگاه گره  SAبه طور منظم ضربانات ثابتی بیشتر از  100ضربه در دقیقه ایجاد و صادر نماید ،تاکی کاردی
سینوسی می باشد .تعداد ضربانات به  180ضربه در دقیقه نیز می رسد.
مکانیسم:
افزایش سیستم عصب سمپاتیک یا مهار سیستم پاراسمپاتیک که می تواند باعث افزایش تعداد ضربان قلب گردد.
اتیولوژی:
پاسخ طبیعی به :ورزش و فعالیت شدید ،هیجانات ،درد ،اظطراب و ترس ،تب و عفونت.
مواردی مانند :خون ریزی حاد ،آنمی ،هیپوولمی و هایپرولمی ،نارسایی قلبی ،شوک کاردیوژنیک ،آنفارکتوس
میوکارد و...
اثر برخی دارو ها مثل  :آتروپین ،ایزوپرل و مسمومیت با دیژیتال
مصرف محرکها  :الکل ،کافئین و ...
عالئم بالینی:
بیشتر بر اساس علت زمینه ای می باشد ولی می تواند با عالیمی مانند احساس تند شدن ضربان قلب ،درد قفسه
سینه ،اضطراب و ...همراه باشد.
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عالئم تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

دهلیزی :منظم
بطنی :منظم ،فاصله  R-Rو  P-Pمنظم

سرعت

 100الی  180ضربه در دقیقه

امواج P

شکل طبیعی ،در تمام ضربات قبل از  ، QRSممکن است به روی موج  Tقبل
خود قرار گیرد.

فاصله PR

بطور ثابت و منظم

کمپلکس QRS

طبیعی

موج ST,T

ممکن است دپرسیون دیده می شود.

درمان:
در صورت عدم وجود عالئم ،نیاز به درمان ندارد.
در صورت وجود عالئم:
درمان علت زمینه ای
درمان دارویی که شامل:
• تجویز اکسیژن
• بتابلوکر ها (مانند ایندرال ،متورال و) ...
• کلسیم بلوکرها (دیگوکسین ،وراپامیل و دیلتیازم)
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آریتمی سینوسی ()sinus Arrhythmia
هرگاه ضربان ناشی از گره سینوسی در قلب به طور منظم کاهش و افزایش یابد ولی تعداد آن در محدوده طبیعی
 60الی 100ضربه باشد آریتمی سینوسی نامیده می شود .سیستم عصبی خودکار باعث تغییراتی آشکار در
ضربان سازی سینوسی می شود که به مراحل تنفسی وابسته است.
آریتمی سینوسی به دو نوع تقسیم بندی می گردد:
آریتمی سینوسی تنفسی :ضربان نامنظم حاصل از گره  SAکه در دم افزایش و در بازدم کاهش می یابد.
مهمترین مکانیسم آریتمی سینوسی این است که با باال و پایین رفتن فشار خون در دم و بازدم گیرنده های
فشاری بطور متناوب تحریک و تضعیف شده و بطور رفلکسی باعث کند و تند شدن ضزبان قلب می گردند.
آریتمی سینوسی غیر تنفسی :به تنفس وابسته نیست.
اتیولوژی:
عموما یک پدیده طبیعی است که در کودکان و نوجوانان شایع است ولی می تواند در مواردی مانند بیماریهای
عفونی ،افزایش فشار داخل جمجمه ،بیماریهای عروق کرونر ،انفارکتوس دیواره تحتانی میوکارد ،اثر داروهایی
مثل دیژیتال و مورفین و  ...دیده شود.
عالئم بالینی:
هیچ گونه عالمت بالینی خاصی از خود نشان نمی دهد .تنها شکایت موجود ممکن است احساس بی نظمی در
نبض باشد.
معیارهای تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

ریتم متغییر

سرعت

 60الی  100ضربه در دقیقه

امواج P

شکل طبیعی ،در تمام ضربات قبل از QRS

فاصله PR

طبیعی

فاصله RR

متغییر

کمپلکس QRS

طبیعی
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درمان :معموال به درمان نیازی ندارد ولی زمانی که این دیس ریتمی از نوع غیر تنفسی باشد ،باید علت زمینه
ای بوجود آورنده دیس ریتمی را شناخت و اقدام به درمان آن نمود.

ارست سینوسی ()Sinus Arrest
هرگاه امواج الکتریکی به طور موقت ایجاد نشود شاهد یک وقفه در ریتم زمینه ای سینوسی هستیم .در این
بینظمی به علت اشکال در سلولهای ضربان ساز گره سینوسی ،ضربانی در این گره تولید نمیشود .در صورتی
که فقط یک یا دو ضربه تشکیل نشود وقفه سینوسی یا  sinus pauseاطالق می شود و اگر سه ضربه یا بیشتر
تشکیل نشود ارست سینوسی یا  Sinus Arrestگفته می شود.
اتیولوژی:
افزایش تون واگ
بیماری عروق کرونر ،کاردیومیوپاتی و ....
مصرف داروهای محرک پاراسمپاتیک ،بلوک کننده بتا آدرنرژیک ،بلوک کننده کانال کلسیم و...
عالئم بالینی:
عالئم به مدت وقفه بستگی دارد .اگر مدت وقفه کوتاه باشد و تعداد بروز آن کم باشد ،عموما هیچگونه عالمتی
نخواهد داشت .اما اگر تعداد وقفه ها زیاد باشد عالئم برادیکاردی ظاهر می شود .در صورت جایگزین نشدن
ضربانات جبرانی در زمان وقفه ،هیچ گونه نبضی حس نخواهد شد .در ارست سینوسی که معموال بیشتر از هفت
ثانیه طول بکشد بیمار دچار افت هوشیاری می گردد.
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عالئم تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

ریتم متغییر است و سه ضربه یا بیشتر  P,QRS,Tحذف می شود.

سرعت

 60الی  100ضربه در دقیقه

امواج P

شکل طبیعی ،در تمام ضربات قبل از QRS

فاصله PR

طبیعی و فاصله  PRقبل و بعد از ارست طبیعی است.

فاصله RR

متغییر ،فاصله  Rقبل و  Rبعد از این مکث ،مضرب صحیحی از فاصله  RRدو
کمپلکس قبلی و بعدی نمی باشد.

کمپلکس QRS

 QRSدر طول ارست وجود ندارد ولی هدایت بطنی طبیعی است.

درمان:
درصورت عدم وجود عالئم درمان نیاز نیست .
در صورت لزوم داروهای موثر در کاهش فعالیت گره  SAمانند بلوک کننده بتا آدرنرژیک ،بلوک کننده کانال
کلسیم ،دیگوکسین و...قطع گردد.
پیس میکر :چنانچه برادی کاردی مزمن و عالمت دار شود ممکن است تعبیه پیس میکر مد نظر قرار گیرد.
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بلوک گره سینوسی ()Sinus Exit Block
هرگاه گره سینوسی دهلیزی دچار اختالل شود و به طور موقت و حداقل به مدت یک سیکل ضربان تولید نکند و
دوباره وظیفه خود را از سر بگیرد بلوک گره سینوسی گفته می شود .در این بینظمی ایمپالس در گره  SAتولید،
اما به علل مختلف از این گره خارج نمیشوند .پس یک یا چند ضربان از قلم میافتند.
اتیولوژی:
افزایش تون واگ
بیماری عروق کرونر ،کاردیومیوپاتی و ....
مصرف داروهای محرک پاراسمپاتیک ،دیژیتال ،بلوک کننده بتا آدرنرژیک و ....
عالئم بالینی:
عالئم به مدت وقفه بستگی دارد .اگر مدت وقفه کوتاه باشد و تعداد بروز آن کم باشد ،عموما هیچگونه عالمتی
نخواهد داشت .اما اگر تعداد وقفه ها زیاد باشد عالئم برادیکاردی ظاهر می شود .در صورت جایگزین نشدن
ضربانات جبرانی در زمان وقفه ،هیچ گونه نبضی حس نخواهد شد .در ارست سینوسی که معموال بیشتر از هفت
ثانیه طول بکشد بیمار دچار افت هوشیاری می گردد.
عالئم تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

ریتم متغییر است و سه ضربه یا بیشتر  P,QRS,Tحذف می شود ولی هر وقفه
مضرب صحیحی از فاصله  P-Pیا  R-Rاست.

سرعت

 60الی  100ضربه در دقیقه

امواج P

شکل طبیعی ،در تمام ضربات قبل از QRS

فاصله PR

طبیعی و فاصله  PRقبل و بعد از وقفه طبیعی است.

فاصله RR

متغییر ،فاصله  Rقبل و  Rبعد از این مکث ،مضرب صحیحی از فاصله  RRدو
کمپلکس قبلی و بعدی می باشد.

کمپلکس QRS

اندازه کمپلکس  QRSطبیعی است ولی در طول ارست کمپلکس  QRSوجود
ندارد.
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درمان:
اگر این بینظمی گذرا و موقت باشد و از نظر همودینامیکی تاثیری ایجاد نکند ،به درمان احتیاج ندارد و فقط در
جهت شناسایی و حذف عوامل ایجاد کننده اقدام میشود .در صورت اختالل در وضعیت همودینامیکی از آتروپین
و گاهی اوقات نیز از پیس میکر استفاده میشود.
نکته:
در حقیقت ارست سینوسی و بلوک گره سینوسی شبیه به همدیگر هستند و تفاوت آنها را فقط با میزان فاصله
 R-Rمی توان تشخیص داد به این صورت که در بلوک گره سینوسی فاصله  Rقبل و  Rبعد از وقفه ،مضرب
صحیحی از فاصله  RRدو کمپلکس قبلی و بعدی می باشد در صورتیکه این موضوع در ارست سینوسی صدق
نمی کند .در تصویر زیر به افتراق این دو نوع دیس ریتمی توجه شده است.
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سندرم سینوس بیمار ()sick sinus syndrome
این سندرم که ) Sinus node dysfunction (SNDنیز نامیده می شود بیماری مهلکی است که به طیف
وسیعی از اختالل عملکرد گره سینوسی دهلیزی اطالق می شود و به علت نارسایی گره سینوسی دهلیزی و
اختالل در تولید ایمپالس و یا هدایت ایمپالس به دهلیز می باشد .معموال با یک برادی کاردی همراه با دفعاتی از
ایست سینوسی و دوره های کوتاهی از تاکی کاردی حمله ای دهلیزی ،فیبریالسیون و فالتر دهلیزی و ریتم های
جانکشن ایجاد می گردد.
اتیولوژی:
مواردی مانند سن باال ،بیماری آترواسکلروتیک قلبی ،کاردیومیوپاتی ،فشار خون باال ،ترومای گره ،SA
جراحی قلب باز بخصوص تعویض دریچه ،پریکاردیت ،بیماری روماتیسم قلب ،افزایش تون واگ و ...
داروهای قلبی مثل :بلوک کننده های بتا آدرنرژیک ،بلوک کننده های کانال کلسیم ،دیگوکسین و ...
عالیم بالینی:
غش ،سنکوب ،سبکی سر و سرگیجه ،طپش قلب ،آنژین صدری ،تنگی تنفس ،خستگی ،سردرد ،تهوع ،بی خوابی
شبانه ،اختالل عصبی مانند پارزی یا اختالل موقت در صحبت کردن ،افت فشارخون ،تاری دید ،ترومبو آمبولی
و...
معیارهای تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
در این سندرم فقط گره  SAدرگیر است و دوره هایی از برادی آریتمی ،تاکی کاردی حمله ای فوق بطنی،
فیبریالسیون و فالتر دهلیزی و تاکی کاردی دهلیزی ،سندرم تاکی برادی کاردی ،وقفه سینوسی و ارست گره
 SAبا هم دیده می شود.
ریتم

نامنظم  ،همراه با مکث های سینوسی و تغییرات ناگهانی

سرعت

سریع  ،آهسته و ترکیبی از این دو

امواج P

شکل موج طبیعی با ریتم قلب تغییر می کند معموال قبل از  QRSاست.

فاصله PR

طبیعی بین  0/12تا  ./2ثانیه

فاصله RR

متغییر

کمپلکس QRS

طبیعی

فاصلهQT

با تغییرات ریتم تغییر می کند.
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درمان:
در صورت عدم وجود عالئم نیازی به درمان ندارد.
تصحیح علت زمینه ای
پیس میکر پوستی یا وریدی
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دیس ریتمی های دهلیزی
ضربان زودرس دهلیزی ()Premature Atrial Complex
ضربان زودرس دهلیزی ،یک بینظمی است که در آن یک کانون نابجا در دهلیزها ،زودتر از آنکه ایمپالس بعدی
از گره سینوسی خارج شود ،جریانی را تولید میکند .این جریان از مسیر غیر طبیعی در دهلیزها و سپس از
مسیر طبیعی در بطنها توزیع میگردد.
ضربان زودرس دهلیزی می تواند به دو صورت زیر باشد:
تک کانونی ()Unifocal
چند کانونه ()Multifocal
اتیولوژی:
افزایش اتوماتیسیته در بافت دهلیزی ،بیماری کرونر قلب ،بیماری دریچه ای قلب ،هایپوکسی و ...
مسمومیت و عوارض دارویی ،اختالالت الکترولیتی و ...
تب ،محرک ها ،بیماریهای سیستمیک و....
عالئم بالینی:
اغلب در قلب های سالم هم اتفاق می افتد .اغلب خوش خیم می باشد و نیاز به درمان ندارد.
اگر تعداد  PACزیاد باشد شایعترین عالمت طپش قلب است.
در کسی که بیماری زمینه ای قلبی دارد ممکن است  PACسبب کاهش برون ده ،سنکوب و افت فشارخون می
شود.
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عالئم تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

ریتم زمینه ای منظم و در زمان ایجاد  ،PACنامنظم می گردد.

سرعت

 60الی  100ضربه در دقیقه

امواج P

دارای شکلی متفاوت از  pسینوسی

فاصله PR

با فاصله  PRسینوسی تفاوت دارد گاهی کوتاه ،گاهی بلند است.

کمپلکس QRS

معموال طبیعی

فاز جبرانی

فاز جبرانی ناقص دارد.

درمان:
 PACخوش خیم است و نیاز به درمان ندارد اما اگر تعداد  PACبیشتر از  6عدد در دقیقه شود در بیمارانی که
مستعد می باشند می تواند عامل شروع تاکی آریتمی های دهلیزی گردد.
رفع علت زمینه ای ،قطع مصرف قهوه و الکل و دیژیتال و ...
استفاده از داروهایی که زمان تحریک ناپذیری دهلیز را افزایش می دهند.
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پیسمیکر سرگردان دهلیزی ()Wandering Atrial Pacemaker
در این بینظمی ،دیگر گره سینوسی ضربان ساز غالب قلب نیست ،بلکه چند کانون در دهلیزها وجود دارند که با
سرعتهای متفاوتی ضربان تولید میکنند .هر کدام از این کانونها که زودتر ایمپالس خود را تولید کند ،باعث
سرکوب شدن لحظهای سایر کانونها میشود .ایمپالس از مسیر غیر طبیعی دهلیزها و از مسیر طبیعی بطنها را
دپوالریزه خواهد کرد .ضربان بعدی از یک کانون دیگر منشا خواهد گرفت.
اتیولوژی:
در افراد جوان و در ورزشکاران با ضربان قلبی پایین شایع است.
تغییرات تحریکی عصب واگ بر روی گره  SAو تغییرات تحریکی سمپاتیک و داروهای سمپاتومیمتیک ،تب
روماتیسمی ،مسمومیت با دیژیتال و سندرم بیماری سینوسی.
عالئم بالینی:
برادیکاردی با کاهش برون ده ،سنکوب ،درد آنژینی ،افت فشارخون ،تنگی نفس و ...
عالئم تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

نا منظم

سرعت

 60الی  100ضربه در دقیقه

امواج P

شکل و اندازه متغیر ،ممکن مثبت یا منفی و یا قبل و یا بعد و یا داخل QRS
دیده شود .حداقل سه شکل متفاوت موج  Pوجود دارد.

فاصله PR

متغییر

فاصله RR

متغییر

کمپلکس QRS

طبیعی

درمان :نیازی به درمان ندارد .در صورت مسمومیت دارویی ،توقف مصرف دارو و در برادیکاردی عالمت دار،
مانیتورینگ قلبی و همودینامیک و تزریق وریدی بلوس آتروپین توصیه می گردد.
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تاکی کاردی حمله ای فوق بطنی ()Paroxysmal supraventricular tachycardia
تاکی کاردی حمله ای فوق بطنی به صورت ناگهانی به دنبال ریتم سینوسی ظاهر می گردد.
ممکن است این ریتم در نتیجه مشکالت هدایتی در منطقه  AVاتفاق افتد که به آن تاکی کاردی چرخشی یا
 Reentry mechanismگفته می شود یا می تواند در اثر تخلیه سریع یک کانون در منطقه فوق بطنی ایجاد
شود و به طرف بطن ها نیز منتقل شده و باعث پاسخ سریع بطنی میشود .تاکیکاردی دهلیزی یا فوق بطنی
سرعت تحریک و ایجاد ضربان تا حدود  250ضربه را داراست که می تواند حتی در زمان کوتاه نیز اتفاق بیفتد.
اتیولوژی:
معموال به دنبال افزایش زمان هدایت در دهلیزها بر اثر بیماریهایی مانند :هایپرتانسیون ،پریکاردیت کانستراکتیو،
بیماریهای قلبی ریوی حاد ،بیماریهای دریچه ای قلب ،عفونت ،هیپوکسی ،هیپوتیروئیدیسم ،نارسایی احتقانی
قلب ،محرک ها ،وجود استرس ،هیپوکسمی ،خستگی شدید ،مصرف الکل ،بیماری های روماتیسمی قلب ،آمبولی
ریه و  ...ایجاد می گردد.
عالیم:
عالیم بالینی با توجه به میزان ضربان و طول مدت تاکی کاردی و علت زمینه ای متفاوت است.
اضطراب ،بی قراری ،درد قفسه سینه ،تنگی نفس ،رنگ پریدگی و عالیم مربوط به کاهش برون ده قلبی مانند
هیپوتانسیون ،کاهش سطح هوشیاری قابل انتظار است.
معیار های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

دهلیز :منظم
بطن :منظم

سرعت

دهلیزی 160 :تا  250ضربان در دقیقه
بطنی :مساوی یا کمتر از ضربان دهلیزی

امواج P

شکل موج Pبا شکل موج Pسینوسی متفاوت است ولی به علت ادغام با
موج  Tعموما قابل تشخیص نیست.

فاصله PR

کمتر از 0/12ثانیه

کمپلکس QRS

معموال طبیعی اما در صورت وجود مسیرهای فرعی ممکن است کمپلکس
 QRSپهن شود.
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عالئم بالینی:
با توجه به میزان ضربان و طول مدت تاکی کاردی و علت زمینه ای متفاوت است .اگر مدت دیس ریتمی کوتاه
باشد بیمار از طپش قلب و سرگیجه شاکی است ولی اگر باعث کاهش برون ده قلبی و اختالل همودینامیک گردد
باعث عالیم و نشانه هایی مانند بی قراری ،درد قفسه سینه ،تنگی نفس ،رنگ پریدگی ،هیپوتانسیون و کاهش
سطح هوشیاری می گردد.
مداخالت:
✓ هدف از درمان شکستن چرخه ایمپالس و بر تحریک واگ استوار است.
مانیتورینگ ریتم ،فشار خون و پالس اکسی متری
برطرف کردن علت زمینه ای
حمایت روحی و روانی بیمار و کاستن اضطراب وی
درمان:
اکسیژن تراپی
تحریک واگ با کمک مانور والسالوا ،غوطه ور کردن صورت در آب یخ و ...
ماساژ سینوس کاروتید :در ماساژ سینوس کاروتید حتماً باید راه وریدی باز داشته باشد .این کار در افراد
سالمند و کسانی که در سمع کاروتید بروئی دارند ممنوع است چون ممکن است باعث کنده شدن پالکهای
آتروم موجود در شریان کاروتید و آمبولی مغزی گردد.
برای کند کردن پاسخ بطنی می توان داروهای زیر را دستور پزشک تجویز نمود:
آدنوزین 6 :میلی گرم به صورت بلوس وریدی سریع و در صورت نیاز به تکرار  12میلی گرم
وراپامیل 2/5 :الی  5میلی گرمی آهسته وریدی
می توان از داروهایی مانند دیلتیازم ،دیگوکسین ،آمیودارون ،متورال و  ...طبق آخرین گایدالین های منتشر
شده استفاده نمود.
EPS & Catheter Ablation
✓ با توجه به تنوع تاکی آریتمی های فوق بطنی ،تمامی تجویزهای دارویی و درمانی بیمار با صالحدید و
دستور پزشک معالج صورت گیرد.
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فالتر دهلیزی ()Atrial Flutter
یک نوع تاکی کاردی فوق بطنی که در این بینظمی یک کانون نابجای دهلیزی با سرعتی متفاوت بین  250تا
 350بار در دقیقه اقدام به فرستادن ایمپالس به گره  AVمیکند .ضربان بطنی بوسیله میزان بلوک گره  AVکه
یک پاسخ فیزیولوژیک به ضربانات باالی دهلیزی جواب می دهد مشخص می شود .بدیهی است در این بینظمی
دهلیزها از مسیر غیر طبیعی و بطنها از مسیر طبیعی دپوالریزه میشوند .فالتر دهلیزی ناشی از از وجود یک
مسیر چرخشی از باال به پایین به دور دهلیز است.
اتیولوژی:
معموال به دنبال افزایش زمان هدایت در دهلیزها بر اثربیماریهایی مانند :هایپرتانسیون ،پریکاردیت کانستراکتیو،
بیماریهای قلبی ریوی حاد ،بیماریهای دریچه ای قلب ،عفونت ،هیپوکسی ،هیپوتیروئیدیسم  ،نارسایی احتقانی
قلب و  ...ایجاد می گردد.
انواع فالتر دهلیزی:
فالتر دهلیزی حاد :آغاز ناگهانی داشته و در افرادی فاقد بیماری های قلبی هستند ،معموال به دنبال عمل
جراحی قلب رخ می دهد.
فالتر دهلیزی مزمن :در بیمارانی که دچار بیماری های مزمن قلبی می باشند رخ می دهد.
فالتر دهلیزی از نظر  ECGبه دو نوع :
فالتر دهلیزی تیپیک (رایج یا تیپ :)I
حلقه ورود مجدد در محل باز شدن ورید اجوف تحتانی و موج  Pاست .مسیر حرکت به صورت موافق عقربه
های ساعت یا خالف عقربه های ساعت دیده می شود.
ضربانات دهلیزی  250الی 320ضربه در دقیقه است و بلوک گره  AVمعموال دو به یک است.
فالتر دهلیزی آتیپیک (غیر رایج یا تیپ :)II
این نوع بلوک ممکن است ضربانات دهلیزی 350الی 400و بطنی حدود  150را داشته باشد و امواج فالتر
دچار تغییر  ST,T,QRSمی شود .ریت بطنی به وسیله تعداد بلوک گره  AVمشخص می شود.
شایع ترین نسبت  2به  1که تقریبا باعث ایجاد سرعتی در حدود  150ضربه در دقیقه می شود.
درجات باالتر بلوک  AVمعموال به علت دارو درمانی یا بیماری شدید قلبی می باشد که باعث ایجاد ریت
بطنی کمترمی شود( 3به  1و  4به .)1
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معیار های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

دهلیز :منظم
بطن :اغلب منظم ،گاهی نامنظم

سرعت

دهلیزی 250 :الی  350ضربان در دقیقه
بطنی 125 :الی 175ضربان در دقیقه (در حضور بلوک  AVدو به یک)

امواج P

✓ به شکل دندانه اره ای (امواج )F
✓ معموال موج  Pدر کمپلکس  QRSپنهان می شود.

فاصله PR

ثابت یا متغییر

کمپلکس QRS

معموال طبیعی اما اگر  Pهای فلوتر در آنها ادغام شود ممکن است پهن تر
شوند.

عالئم بالینی:
✓ عالئم بستگی به مشکل زمینه ای و پاسخ بطنی دارد.
اگر ریت بطنی طبیعی باشد بیمار عالمتی ندارد.
اگر پاسخ بطن تند باشد :باعث کاهش برون ده ،طپش قلب ،ضعف ،خستگی ،بیقراری ،تنگی نفس ،افت
فشارخون ،کاهش هوشیاری ،شوک و سنکوب و  ...می گردد.
✓ اگر بلوک گره  AVبرای جلوگیری از انتقال ایمپالس های دهلیزی به بطن منظم اتفاق بیفتد نبض طبیعی و
منظم است.
مداخالت:
مانیتورینگ ریتم ،فشار خون و پالس اکسی متری
برطرف کردن علت زمینه ای
حمایت روحی و روانی بیمار و کاستن اضطراب وی
درمان:
تصمیمیات درمانی بر اساس شرایط بیمار ،تعداد پاسخ بطنی و  ...گرفته می شود که شامل:
اکسیژن تراپی
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تحریک واگ با کمک ماساژ سینوس کاروتید
برای کند کردن پاسخ بطنی تجویز داروهای زیر:
✓ دیگوکسین 0/25 :الی  0/5میلی گرم به صورت تزریق وریدی آهسته
✓ آمیودارون 150 :الی  300میلی گرم به صورت تزریق وریدی آهسته در عرض نیم ساعت و ادامه آن به
صورت انفوزیون وریدی یک میلی گرم در دقیقه به مدت  6ساعت و سپس نیم میلی گرم در دقیقه به
مدت  18ساعت ادامه می یابد.
✓ می توان از داروهایی مانند کلسیم بالکرها ،بتابالکرها و  ...طبق پروتکل های موجود استفاده نمود.
EPS and Catheter Ablation-

فیبریالسیون دهلیزی ()Atrial fibrillation
در این بینظمی به جای یک کانون ضربان سازی ،کانونهای متعدد ضربان سازی در دهلیزها وجود دارند ،که
همه با هم با سرعتهای باال ایمپالسهای الکتریکی را از خود خارج میسازند .در فیبریالسیون دهلیزی ،دهلیزها
با سرعت  400الی 600بار در دقیقه دپوالریزه میشوند .این سرعت باال مانع از انقباض موثر ماهیچههای دهلیزی
میشود .بسته به قدرت انتقال گره  AVسرعت بطنی نیز متغیر خواهد بود .فیبریالسیون دهلیزی به علت انقباض
های نامنظم دهلیزی و رکود خون در داخل دهلیز چپ موجب ایجاد ترومبوزهایی می شود که به سمت مغز می
تواند حرکت کرده و باعث ایجاد حوادث ایسکمیک مغزی شوند به خصوص در بیمارانی که اختالالت دریچه ای
قلبی دارند.
اتیولوژی :
فیبریالسیون دهلیزی ( )Afشایع ترین دیس ریتمی پایدار و شایع ترین دیس ریتمی بعد از دیس ریتمی های
سینوسی می باشد .خطر وقوع با افزایش سن باالی  40سال به حدود  %25می رسد .خطر هایی که در  Afوجود
دارد شامل :ناپایداری همودینامیک ،کاردیومیوپاتی ،نارسایی قلبی ،خطر تشکیل و حرکت آمبولی و سکته مغزی
بعد از آن می باشد.
علل مختلف فیبریالسیون دهلیزی:
بیماریهای ایسکمیک قلبی
بیماریهای دریچه ای قلب
بیماری روماتیسمال قلبی
بیماریهای مادر زادی قلبی نقص دیواره بین دهلیز های قلب
اعمال جراحی قلب باز
مسمومیت با دیژیتال
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بیماری هایپرتانسیون قلبی
عفونت های حاد
اختالل الکترولیتی( هایپوکالمی ،هایپومنیزیمی)
تیروتوکسیکوز
داروها (سمپاتومیمتیک ها)
آمبولی ریوی
بیماریهای پریکارد
اختالف اسید و باز
سندرم زودرس تحریک بطنی
کاردیومیوپاتی ها (هایپرتروفیک ،دیالته)
فئوکروموسیتوم
بیماری انسدادی ریوی مزمن
هایپرتیرویدیسم
مسمومیت های دارویی
✓ نکته :هر عاملی که کشش دیواره دهلیز را افزایش دهد مثل  CHFیا افزایش بار مایعات ،ممکن است به Af
منجر شود.
✓ نکته :فیبریالسیون دهلیزی که  48ساعت به ریتم سینوس نرمال بر نمی گردد باید از نظر کواگولوپاتی و
حوادث مربوط به آن مراقب شود و داروهای آنتی کواگوالنت شروع گردد.
عالئم بالینی:
به مشکالت زمینه ای و میزان سرعت ضربان بستگی دارد.
تنگی نفس ،نبض نامنظم ،طپش قلب ،تفاوت نبض رادیال و اپیکال و  ...از عالیم فیبریالسیون دهلیزی می باشد.
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معیار های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

کامال نامنظم

سرعت

دهلیزی 350 :الی 600ضربه در دقیقه
بطنی 100 :الی 180ضربه در دقیقه

امواج P

به صورت واضح وجود ندارد و با اندازه و اشکال متفاوت و فواصل
نامساوی دیده می شود.

فاصله PR

غیر قابل اندازه گیری

کمپلکس QRS

معموال طبیعی

موج ST,T

موج  Tبه دلیل ادغام  P ,Tممکن است قابل تشخیص نیست .

انواع فیبریالسیون دهلیزی از نظر پاسخ بطنی:
فیبریالسیون دهلیزی با پاسخ بطنی کند :ضربان بطنی کمتر از  60ضربه در دقیقه است .در این وضعیت
گره  AVدر مرحله تحریک نا پذیری قرار داشته و در نتیجه بسیاری از ایمپالس های دهلیزی قادر به عبور از
آن و دپوالریزاسیون بطن نیستند.
می تواند علل فیبریالسیون دهلیزی با پاسخ بطنی آهسته شامل موارد زیر گردد:
✓ هایپوترمی
✓ مسمومیت با دیگوگسین
✓ داروها و بیماری های گره  SAمی باشد.
فیبریالسیون دهلیزی با پاسخ بطنی مناسب (متوسط) :ضربان بطنی بین 60الی  100ضربه در دقیقه است.
فیبریالسیون دهلیزی با پاسخ بطنی تند :ضربان بطنی بیش از  100ضربه در دقیقه است .ایمپالس های
دهلیزی به جای بلوک در گره  AVبا سرعت و تعداد زیاد از  AVپایین می آیند.
انواع فیبریالسیون دهلیزی از نظر الکتروکاردیوگرام:
خشن ( :)coarseامواج  fبرجسته و واضح می باشد.
ظریف ( :)fineبه جای  Pامواج بسیار ریز و کم ارتفاع وجود دارد و گاهی اوقات به صورت خط صاف و غیر
قابل تشخیص در می آیند.
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همراه با بلوک ( شاخه ای  ،خروجی ،کامل) :برخی از ایمپالس های دهلیزی احتماال به علت بی نظمی در
فعالیت دهلیزی  ،یا بلوک و تحریک نا پذیر بودن بافت پیوندگاه به بطن نرسیده و یا به صورت نامنظم این
ایمپالس ها بلوک می شود.
فیبریالسیون دهلیزی با فرار بطنی :در صورت عدم هدایت امواج از گره  AVکانونی در بطن فعال شده و یک
ریتم فراری بطنی ایجاد و متعاقبا ممکن است فیبریالسیون دهلیزی رخ دهد.
فیبریالسیون دهلیزی همراه با ابرنسی:
بی نظمی در پاسخ بطنی منجر به تغییر در تحرک ناپذیری بطنی و باعث بروز هدایت نا بجا در بطن ها می
گردد و معمو ال نمای  RBBBرا دارد.
فیبریالسیون دهلیزی در :WPW
فیبریالسیون دهلیزی در  20درصد بیماران با  WPWممکن است رخ دهد .وجود راه فرعی باعث انتقال
ایمپالس ها به صورت مستقیم به بطن  ،بدون عبور از گره  AVمی شود .ضربان بطنی باال می تواند باعث
ایجاد  VTیا  VFشود.

✓ فیبریالسیون دهلیزی با پاسخ بطنی تند

✓ فیبریالسیون دهلیزی با پاسخ بطنی کند
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✓ فیبریالسیون دهلیزی همراه با ابرنسی

✓ فیبریالسیون دهلیزی در WPW
پدیده آشمن:
پدیده آشمن نمونه دیگری از هدایت نابجا یک ضربان فوق بطنی است .این پدیده معموال در بیماران با
فیبریالسیون دهلیزی دیده می شود .
پدیده آشمن یک ضربان فوق بطنی پهن با هدایت نا بجا را توصیف می کند که بعد از کمپلکس  QRSاتفاق می
افتد و قبل از آن یک وقفه طوالنی وجود دارد.

30

بیشتر دیس ریتمی های سوپرا ونتریکوالر با کمپلکس  QRSباریک همراه هستند اگرچه هدایت نابجا شایع
نیست ،اما حداقل به عنوان یک استثنا است و یک قانون کلی نمی باشد .نکته ای که باید به خاطر داشته باشیم
این که یک کمپلکس  QRSباریک تقریبا همیشه یک منشا فوق بطنی دارد .از طرف دیگر یک کمپلکس QRS
پهن منشا بطنی دارد ولی شاید عالمت یک ضربان فوق بطنی با هدایت نابجا نیز باشد.
 ECGپایین نشان دهنده یک موج فیبریالسیون می باشد .کمپلکس  QRSسوم به صورت گمراه هدایت شده
است که با شکل متفاوت و پهن می باشد که از یک سیکل  R-Rبلند و  R-Rکوتاه بعد از آن پیروی می کند که
به آن پدیده آشمن می گویند.

مداخالت:
مانیتورینگ ریتم ،فشار خون و پالس اکسی متری
برطرف کردن علت زمینه ای
حمایت روحی و روانی بیمار و کاستن اضطراب وی
درمان:
درمان فیبریالسیون دهلیزی شامل سه مرحله می باشد:
کنترل پاسخ بطنی از طریق استفاده از داروهای کاهنده سرعت ضربان مانند :بتابلوکرها ،کلسیم بلوکرها و...
پیشگیری از ترومبوآمبولی از طریق استفاده از داروهای آنتی کواگوالنت و ضد تجمع پالکتی
کنترل ریتم و برقراری ریتم سینوسی از طریق استفاده از داروهای کنترل کننده ریتم مانند آمیودارون،
دیگوکسین و...
✓ تصمیمیات درمانی بر اساس شرایط بیمار ،تعداد پاسخ بطنی و  ...گرفته می شود که شامل:
اکسیژن تراپی
برای کند کردن پاسخ بطنی تجویز داروهای زیر:
✓ دیگوکسین 0/25 :الی  0/5میلی گرم به صورت تزریق وریدی آهسته
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✓ آمیودارون 150 :الی  300میلی گرم به صورت تزریق وریدی آهسته در عرض نیم ساعت و ادامه آن به
صورت انفوزیون وریدی یک میلی گرم در دقیقه به مدت  6ساعت و سپس نیم میلی گرم در دقیقه به
مدت  18ساعت ادامه می یابد.
✓ می توان از داروهایی مانند کلسیم بالکرها ،بتابالکرها و  ...طبق پروتکل های موجود استفاده نمود.
EPS and Catheter Ablation
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دیس ریتمی های جانکشنال
انقباض زودرس پیوندگاهی ()Premature Junctional Contraction
در این بینظمی ،قبل از آنکه گره سینوسی فرصت صدور ایمپالس بعدی را پیدا کند ،یک کانون نابجا در
پیوندگاه ،ایمپالسی را از خود صادر میکند .ضربان زودرس نودال در نتیجه افزایش تحریک پذیری بافت های
پیوند گاهی یا افزایش اتوماتیسیته و یا پدیده ورود مجدد رخ می دهد ،در نتیجه یک تحریک زودرس در زمینه
ریتم سینوسی از پیوندگاه ،یک کمپلکس زودتر از گره سینوسی ظاهر و دهلیز را درجهت معکوس و بطن ها را
در جهت طبیعی دپوالریزه می کند و در نتیجه  pقبل ،وسط یا بعد از کمپلکس  QRSبه صورت منفی خواهد
بود.
اتیولوژی:
تکرار  PJCممکن است به علت مصرف کافئین ،بیماری شریان کرونر ،بیماری مزمن ریوی ،هایپوکالمی،
هایپرتیروئیدی ،عدم تعادل الکترولیتی ،پریکاردیت ،استرس ،بیماری دریچه ای قلب ،برادیکاردی شدید ،ایست
سینوسی ،بلوک گره سینوسی دهلیزی ،بلوک گره دهلیزی بطنی نوع IIو ،IIIبتابلوکرها و بلوک کننده های کانال
کلسیم و مسمومیت با دیگوکسین و آنفارکتوس میوکارد و  ...روی می دهد.
عالئم بالینی:
بیمار ممکن است هیچ عالمتی نداشته باشد و یا احساس طپش قلب داشته باشد.
معیارهای تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

منظم است به جز در انقباض های زودرس جانکشنال

سرعت

 60الی  100ضربه در دقیقه (با توجه به ریتم زمینه تعیین می شود)

امواج P

با توجه به محل پیس میکر جدید قبل ،وسط یا بعد از کمپلکس  QRSبه صورت
منفی خواهد بود.

فاصله PR

اگر قبل از  QRSباشدکمتر از  0/12ثانیه ،در غیر این صورت غیر قابل اندازه
گیری است.

کمپلکس QRS

طبیعی

هدایت امواج

در دهلیزها معکوس و در بطن ها طبیعی است.

فاز جبرانی

فاز جبرانی کامل نیست.
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درمان و مداخالت:
در صورت عدم وجود عالیم نیاز به درمان ندارد.
در صورت وجود عالیم ابتدا درمان علت زمینه ای

ریتم گریز پیوندگاهی ()Junctional Escape Rhythm
درصورتی که فعالیت گره سینوسی دهلیزی دچار مشکل شود و در عین حال کانون های دهلیزی هم به خوبی
کار نکنند یا بلوک کامل هدایتی در انتهای پروگزیمال گره  AVمانع رسیدن تحریک های منظم ضربان سازی به
گره  AVشود یک کانون خودکار پیوندگاهی با سرعت ذاتی  40تا  60ضربه در دقیقه نقش ضربان ساز غالب قلب
را به عهده می گیرد .ریتم حاصل  ،ریتم گریز پیوندگاهی یا جانکشنال نامیده می شود.
اتیولوژی:
مصرف کافئین ،بیماری شریان کرونر ،بیماری مزمن ریوی ،هایپوکالمی ،هایپرتیروئیدی ،عدم تعادل الکترولیتی،
پریکاردیت ،استرس ،بیماری دریچه ای قلب ،برادیکاردی شدید ،ایست سینوسی ،بلوک گره سینوسی دهلیزی،
بلوک گره دهلیزی بطنی نوع IIو ،IIIبتابلوکرها و بلوک کننده های کانال کلسیم و مسمومیت با دیگوکسین و
آنفارکتوس میوکارد و  ...می تواند از علل ایجاد این نوع دیس ریتمی باشد.
عالئم بالینی:
برادی کاردی و عالیم کاهش برون ده قلبی مانند افت فشارخون ،تاری دید و سنکوب
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معیارهای تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

منظم

سرعت

 40الی 60ضربه در دقیقه

امواج P

با توجه به محل پیس میکر جدید قبل یا بعد از کمپلکس  QRSبه صورت منفی
خواهد بود یا ممکن است در  QRSپنهان گردد.

فاصله PR

اگر قبل از  QRSباشدکمتر از  0/12ثانیه ،در غیر این صورت غیر قابل اندازه
گیری است.

کمپلکس QRS

طبیعی

هدایت امواج

در دهلیزها معکوس و در بطن ها طبیعی است.

درمان و مداخالت:
ریتم جانکشن هرگز نباید سرکوب شود زیرا مانع ایست قلبی می گردد.
تشخیص و درمان علت زمینه ای
آتروپین به صورت نیم میلی گرم دوز موثر وریدی و یا پیس میکر موقت جهت افزایش سرعت قلب بکار می
رود.

ریتم تسریع شده پیوندگاهی ()Accelerated Junction Rhythm
در صورتی که فعالیت گره سینوسی دهلیزی دچار مشکل شود و در عین حال کانون های دهلیزی هم به خوبی
کار نکنند یا بلوک کامل هدایتی در انتهای پروگزیمال گره  AVمانع رسیدن تحریک های منظم ضربان سازی به
گره  AVشود یک کانون خودکار پیوندگاهی با سرعت ذاتی  60تا  100ضربه در دقیقه نقش ضربان ساز غالب
قلب را به عهده می گیرد .ریتم حاصل ،ریتم تسریع شده پیوندگاهی یا جانکشنال نامیده می شود.
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اتیولوژی:
مصرف کافئین ،بیماری شریان کرونر ،بیماری مزمن ریوی ،هایپوکالمی ،هایپرتیروئیدی ،عدم تعادل الکترولیتی،
پریکاردیت ،استرس ،بیماری دریچه ای قلب ،برادیکاردی شدید ،ایست سینوسی ،بلوک گره سینوسی دهلیزی،
بلوک گره دهلیزی بطنی نوع IIو ،IIIبتابلوکرها و بلوک کننده های کانال کلسیم و مسمومیت با دیگوکسین و
آنفارکتوس میوکارد و  ...می تواند از علل ایجاد این نوع دیس ریتمی باشد.
عالئم بالینی:
ممکن است هیچ گونه عالیمی وجود نداشته باشد ولی عالیمی مانند کاهش برون ده قلبی مانند افت فشارخون،
تاری دید و سنکوب دور از انتظار نیست.
معیارهای تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

منظم

سرعت

 60الی  100ضربه در دقیقه

امواج P

با توجه به محل پیس میکر جدید قبل یا بعد از کمپلکس  QRSبه صورت منفی
خواهد بود یا ممکن است در  QRSپنهان گردد.

فاصله PR

اگر قبل از  QRSباشد کمتر از  0/12ثانیه ،در غیر این صورت غیر قابل اندازه
گیری است.

کمپلکس QRS

طبیعی

هدایت امواج

در دهلیزها معکوس و در بطن ها طبیعی است.

درمان و مداخالت:
ریتم جانکشن هرگز نباید سرکوب شود زیرا مانع ایست قلبی می گردد.
تشخیص و درمان علت زمینه ای
در صورت تمایل به برادی کاردی ،آتروپین به صورت نیم میلی گرم دوز موثر وریدی و یا پیس میکر موقت
جهت افزایش سرعت قلب بکار می رود.
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تاکی کاردی حمله ای پیوندگاهی)(Paroxysmal Junctional Rhythm
یک کانون نابجا در پیوندگاه ممکن است به دلیل تحریک پذیری زیاد ناشی از ترکیبات محرک و یا یک ضربه
زودرس که در زمان حساس از کانون دیگری صادر شده است ،بطور ناگهانی تاکی کاردی را آغاز نماید.
اتیولوژی:
مصرف محرک ها ،بیماری شریان کرونر ،بیماری مزمن ریوی ،هایپوکالمی ،هایپرتیروئیدی ،عدم تعادل
الکترولیتی ،پریکاردیت ،استرس ،بیماری دریچه ای قلب ،برادیکاردی شدید ،ایست سینوسی ،بلوک گره سینوسی
دهلیزی ،بلوک گره دهلیزی بطنی نوع IIو ،IIIبتابلوکرها و بلوک کننده های کانال کلسیم و مسمومیت با
دیگوکسین و آنفارکتوس میوکارد و  ...می تواند از علل ایجاد این نوع دیس ریتمی باشد.
عالئم بالینی:
ممکن است عالیم کاهش برون ده قلبی مانند افت فشارخون ،تاری دید و سنکوب و  ...وجود داشته باشد.
معیارهای تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

منظم

سرعت

 100الی 250ضربه در دقیقه

امواج P

با توجه به محل پیس میکر جدید قبل یا بعد از کمپلکس  QRSبه صورت منفی
خواهد بود یا ممکن است در  QRSپنهان گردد.

فاصله PR

اگر قبل از  QRSباشدکمتر از  0/12ثانیه ،در غیر این صورت غیر قابل اندازه
گیری است.

کمپلکس QRS

طبیعی

هدایت امواج

در دهلیزها معکوس و در بطن ها طبیعی است.
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درمان و مداخالت:
تشخیص و درمان علت زمینه ای
مانورهای واگ و داروهای نظیر آدنوزین ممکن است در بیماران عالمتدار با شروع ناگهانی تاکی کاردی
جانکشنال سرعت قلبی را کمتر کند.
در بیمار با عملکرد نرمال قلب ،می توان بلوک کننده بتا آدرنرژیک ،بلوک کننده ی کانال کلسیم یا
آمیودارون تجویز کرد.
بیمار با تاکی کاردی جانکشنال مکرر ممکن است توسط درمان با ابلیشن تراپی به همراه ضربان ساز
دائم درمان شود.
سطح سرمی دیگوکسین و پتاسیم را بررسی و در صورت نیاز مکمل پتاسیم تجویز گردد.
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دیس ریتمی های بطنی
ضربان زودرس بطنی ()Premature Ventricular Contraction
اکستراسیستول بطنی یک ضربان زودرس با منشاء بطنی که معموال از دیواره بطن منشا می گیرد است و شایع
ترین نوع دیس ریتمی در بین دیس ریتمی های بطنی هستند .ضربان زودرس بطنی ( )PVCفقط بطن ها را
دپوالریزه می کند و اثری روی گره سینوسی دهلیزی ندارد از این رو گره  SAبر اساس برنامه قبلی خود ضربان
سازی می کند .بنابراین با اندازه گیری فاصله  P-Pغالبا می توان محل دقیق موج  Pرا در  PVCتعیین کرد اما
نکته اینجاست که موج  Pزمانی صادر می شود که بطن ها در مرحله تحریک ناپذیری ناشی از  PVCهستند و
کامال رپوالریزه نشده اند بنابراین قادر به دپوالریزه مجدد نیستند لذا وقفه ای بعد از اتمام رپوالریزاسیون بطنی
ایجاد و موجب می شود که بطن ها توسط سیکل بعدی که منشا سینوسی دارد تحریک شوند.
مکث جبرانی کامل :در ضربان زودرس بطنی فاز جبرانی کامل است .در صورتی که فاصله بین دو ضربان ما
قبل و بعد از اکستراسیستول بطنی دو برابر یا بیشتر از فاصله بین دو ضربان سینوسی باشد مکث جبرانی کامل
نامیده می شود.
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انواع مختلف  PVCاز نظر منشا:
به دو نوع تقسیم می گردد:
 (Multifocalچند کانونی)
(Unifocalتک کانونی)
انواع الگوهای :PVC
 PVC( Bigeminyیک درمیان)
 PVC( Trigeminyدو در میان)
 PVC( Quadrigeminyسه در میان)
( Coupletجفت یا دو  PVCپشت سر هم)

( Tripletسه تا  PVCپشت سر هم)
 :R on T PVCزمانی که  PVCروی موج  Tقبلی تشکیل شود.
 PVCساندویچی شده ) PVC :(Interpolated PVCبینابینی که در آن فاز جبرانی وجود ندارد.
اتیولوژی:
علت معمول یک ضربان زودرس با منشا بطنی افزایش عملکرد خودکار سیستم هدایت بطنی و شایع ترین
علت آن هایپوکسی است.
مسمومیت دارویی با آمفتامین ،کوکائین ،دیگوکسین ،فنوتیازین ها یا ضد افسردگی های سه حلقه ای
عدم تعادل الکترولیتی (هایپرکالمی ،هایپوکلسمی ،هایپومنیزمی ،هایپوکالمی)
افزایش تحریک سمپاتیک
تحریک بطن ها توسط الکترودهای ضربان ساز یا کاتتر شریانی ریوی
اسیدوز متابولیک
انفارکتوس میو کارد و میوکاردیت
محرک ها :الکل ،کافئین ،نیکوتین
عالئم بالینی:
ممکن است بدون عالمت باشد یا عالیمی چون طپش قلب و احساس درد و ناراحتی در قفسه سینه به دلیل
افزایش حجم ضربه ای ناشی از ضربان پس از وقفه را تجربه نماید.
فقدان یا کاهش نبض محیطی در هنگام PVC
اگر تعداد  PVCزیاد شود باعث سنکوب و سرگیجه و افت فشار خون می شود.
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انواع  PVCهای خطرناک:
 PVCبا تعداد زیاد
 PVCهای مولتی فوکال
 PVCهای یک در میان ،دو درمیان ،سه در میان و جفت
 PVCدر زمینه آنفارکتوس میوکارد
پدیده R on T
عالئم تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
نظم

ریتم زمینه ای منظم در زمان ایجاد  ،PVCنامنظم می گردد.

سرعت

 60الی  100ضربه در دقیقه

امواج P

به علت زودرس بودن  : PVCموج  Pداخل  QRSمخفی می گردد.
ممکن است موج  Pبعد از  QRSدیده شود (رتروگراد).

فاصله PR

با فاصله  PRسینوسی تفاوت دارد گاهی کوتاه ،گاهی بلند است.

کمپلکس QRS

پهن و بدشکل
عموما جهت آنها در جهت مخالف  QRSهای طبیعی می باشد.

موج T

معموال در جهت عکس کمپلکس QRS

pvc

pvc

41

ریتم سینوسی با دو شکل متفاوت  PVCکه فاز جبرانی کامل وجود دارد ()Multifocal PVC

ریتم سینوسی همراه با ()Bigeminy PVC

ریتم سینوسی همراه با ()Trigeminy PVC

ریتم سینوسی همراه با ()Quadrigeminy PVC

PVCساندویچی شده )(Interpolated PVC

مداخالت:
در صورت عدم وجود عالیم و بیماری قلبی دیس ریتمی نیاز به مداخله درمانی ندارد.
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مانیتورینگ ریتم ،فشار خون و پالس اکسی متری
برطرف کردن علت زمینه ای
حمایت روحی و روانی بیمار و کاستن اضطراب وی

درمان:
در صورت بروز وقوع نوع خطرناک  PVCمانیتورینگ و درمان علت زمینه ای
استفاده از داروهای آنتی آریتمی مانند:
✓ آمیودارون 150 :الی  300میلی گرم به صورت تزریق وریدی آهسته در عرض نیم ساعت و ادامه آن به
صورت انفوزیون وریدی یک میلی گرم در دقیقه به مدت  6ساعت و سپس نیم میلی گرم در دقیقه به مدت
 18ساعت ادامه می یابد.
✓ می توان از سایر داروها مانند لیدوکائین ،پروکائین آمید ،پروپرانول و ...استفاده نمود.در صورت بروز وقوع
نوع خطرناک  PVCمانیتورینگ و درمان علت زمینه ای

تاکی کاردی بطنی ()Ventricular Tachycardia
تاکی کاردی حمله ای بطنی به طور ناگهانی از یک کانون بسیار تحریک پذیر بطنی منشا می گیرد که با سرعت
 150تا  250ضربه در دقیقه بطن را تحریک می کند .به علت کاهش زمان پر شدن بطنی و برون ده قلبی ممکن
است سریعا منجر به فیبریالسیون بطنی و کالپس قلبی عروقی شود.
انواع : VT
مونومورفیک :از یک کانون منشا می گیرد و  QRSها دارای شکل یکسانی هستند.
پلی مورفیک :از کانون های مختلف منشا می گیرد و شکل  QRSها تغییر می کند.
 :Run VTتاکی کاردی گذرای بطنی که خود به خود به ریتم پایه بر می گردد.
 VT :Sustained VTکه بیشتر از  30ثانیه طول بکشد ،به علت احتمال اختالل همودینامیکی نیاز به
درمان دارد.
 3 :Non sustained VTیا بیشتر کمپلکس بطنی به صورت خود به خودی در عرض کمتر از  30ثانیه
خاتمه یابد.
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انواع  VTاز نظر همودینامیک:
 VTبدون نبض
 VTدارای نبض با همودینامیک ناپایدار
 VTبدون نبض با همودینامیک پایدار
اتیولوژی:
مسمومیت های دارویی ،شوک الکتریکی ،اختالالت الکترولیتی (به ویژه هایپوکلسمی ،هایپومنیزیمی،
هایپرکالمی و هایپوکالمی ) ،آنفارکتوس میوکارد ،تاکی کاردی بطنی درمان نشده ،بیماری های زمینه ای
قلبی ( کاردیو میوپاتی و بیماری عروق کرونر ) و ...
عالئم بالینی :
سنکوب  ،افت فشار خون  ،ضعیف شدن نبض و کاهش برون ده قلبی فیبریالسیون بطنی و مرگ
معیار های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:

ریتم

منظم  ،گاهی نامنظم

سرعت

150الی  250ضربه در دقیقه

امواج P

معموال دیده نمی شود .گاها در ریتم زمینه ای بدون ارتباط با  QRSدیده می
شود (انفکاک .)AV

فاصله PR

غیر قابل اندازه گیری

کمپلکس QRS

پهن و بد شکل

موج ST,T

Tو STخالف جهت کمپلکس QRS

QT

غیر قابل اندازه گیری
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درمان:
✓ خط درمان بر اساس وضعیت همودینامیک و هوشیاری بیمار مشخص می گردد.
اگر بیمار هوشیار و از نظر همو دینامیک پایدار باشد ،می توان از داروهای ضد آریتمی مانند آمیودارون،
لیدوکائین و( ...طبق آخرین پروتکل ها) استفاده نمود و اگر اقدامات دارویی موثر نباشد کاردیوورژن با
الکتروشوک سینکرونایزه انجام می شود.
اما اگر بیمار غیر هوشیار و از نظر همو دینامیک پایدار نباشد و یا بیمار دارای تاکی کاردی بطنی بدون نبض
باشد مشابه موارد فیبریالسیون بطنی درمان شده و نیاز به سریع به دفیبریالسیون دارد.
در بیماران مبتال به تاکی کاردی بطنی مزمن و تکرار شونده که به دارو درمانی پاسخ نمی دهد نیازمند
دفیبریالتور قلبی می باشد.

تورساد دی پوینت ()Torsade De point
این لغت ،یک واژهای فرانسوی است و به معنای گردش دور یک نقطه میباشد .در حقیقت این ریتم یک نوع
تاکی کاردی بطنی مولتی فوکال غیر معمول و منحصر به فرد است که دایما محل کانون نابجای تحریک بطنی
در حال تغییر است .این ریتم نوعی ریتم گذرا و خطرناک است و عموما به خودی خودی خاتمه می یابد ولی می
تواند سریعاً به فالتر یا فیبریالسیون بطنی تبدیل میشود.
اتیولوژی:
مسمومیت های دارویی (مانند ضد افسردگی های سه حلقه ای و  ،...داروهای آنتی آریتمی گروه  IAمانند
کینیدین ،شوک الکتریکی ،اختالالت الکترولیتی (به ویژه هایپوکلسمی ،هایپو منیزیمی ،هایپرکالمی و
هایپوکالمی) ،برادی کاردی ها ،سندرم  QTطوالنی ،آنفارکتوس میوکارد ،تاکی کاردی بطنی درمان نشده،
بیماری های زمینه ای قلبی (کاردیو میوپاتی و بیماری عروق کرونر ) و ...
یکی از شایعترین علت های ایجاد تورساد دی پوینت ،طوالنی شدن  QTاست که به دنبال پایین بودن
الکترولیت ها به ویژه منیزیوم رخ می دهد.
عالئم بالینی :
سنکوب ،افت فشار خون ،ضعیف شدن نبض و کاهش برون ده قلبی ،فیبریالسیون بطنی و مرگ
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معیار های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

نامنظم و حالت دوکی شکل

سرعت

150الی  250ضربه در دقیقه

امواج P

معموال دیده نمی شود .گاها در ریتم زمینه ای بدون ارتباط با  QRSدیده می
شود (انفکاک .)AV

فاصله PR

غیر قابل اندازه گیری

کمپلکس QRS

پهن و بد شکل و جهت آن مداوم در حال تغییر (مثبت ،منفی) و متغیر در
دامنه ،محور و مدت زمان

QT

غیر قابل اندازه گیری ،قبل از بروز تاکی آریتمی احتمال طوالنی بودن وجود
دارد.

درمان و مداخالت:
✓ خط درمان بر اساس وضعیت همودینامیک و هوشیاری بیمار مشخص می گردد .اولین نکته برطرف
کردن علت زمینه ای است.
احیای قلبی ریوی
اگر بیمار غیر هوشیار و از نظر همودینامیک پایدار نباشد و یا بیمار دارای تاکی کاردی بطنی بدون نبض باشد
مشابه موارد فیبریالسیون بطنی درمان شده و نیاز به سریع به دفیبریالسیون دارد.
اگر بیمار هوشیار و از نظر همو دینامیک قابل قبول باشد ،می توان کاردیوورژن انجام داد.
پیس میکر خارجی پوستی ،موقت یا دایم بخصوص در مواردی که تورساد دی پوینت در حضور برادی کاردی
و یا بلوک های دهلیزی بطنی می باشد.
استفاده از overdrive pacing
در صورت وجود  QTطوالنی جبران الکترولیت ها
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تزریق منیزیوم سولفات ( 2گرم در عرض  1الی  2دقیقه به صورت داخل وریدی و در صورت عدم پاسخ به
درمان ،تکرار همین دوز بعد از  5الی  10دقیقه) توصیه می گردد .منیزیوم سولفات حتی در بیمارانی که
سطح سرمی منیزیوم در حد طبیعی است می تواند موثر باشد.
عدم استفاده و قطع داروهای آنتی آریتمی که فاصله  QTرا طوالنی می کنند.
آنتی آریتمی های کالس  Ibمانند لیدوکایین می تواند مد نظر قرار گیرد (با توجه به اینکه باعث کوتاه شدن
فاصله  QTمی گردند) ولی استفاده از آنتی آریتمی های کالس  Ia ،IIIو  Icبا توجه به طوالنی نمودن فاصله
 QTمی توانند وضعیت را بدتر نموده و دیس ریتمی را به تاکی آریتمی های وخیم تر تبدیل نمایند.
بیماران مبتال به تورساد دی پوینت مزمن و تکرار شونده که به دارو درمانی پاسخ نمی دهد نیازمند
دفیبریالتور کاشتنی قلبی ( )ICDمی باشند.
بیماران مبتال به سندرم  QTطوالنی جهت پیشگیری از مرگ ناگهانی قلبی ،کاندید دفیبریالتور کاشتنی
قلبی ( )ICDمی باشند.

ریتم گریز بطنی()Idioventricular Escape Rhythm
ریتم گریز بطنی ناشی از تحریک یک کانون اکتوپیک منفرد در الیاف پورکینژ می باشد .زمانی رخ می دهد که
تمام کانون های خودکار در باالی بطن تحریک نشوند لذا این کانون بطنی می گریزد تا بطن را با سرعت ذاتی
خود وادار به تحریک کند که گاها می تواند انقباض موثر بطنی و در نتیجه نبض ایجاد نماید.
اتیولوژی:
مسمومیت دارویی به ویژه با دیگوکسین ،داروهای بلوک کننده بتا آدرنرژیک ،بلوک کننده کانال کلسیم ،ضد
افسردگی های سه حلقه ای ،ایسکمی وآنفارکتوس میوکارد ،اختالالت متابولیک ،سندرم  ،SSSبلوک دهلیزی
بطنی درجه III
عالئم بالینی:
سرگیجه ،سنکوب ،افت فشارخون ،ضعیف شدن نبض و کاهش برون ده قلبی و در نهایت ایست قلبی
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معیار های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

اغلب منظم است ممکن است نامنظم باشد.

سرعت

 20الی  40ضربه در دقیقه

امواج P

دیده نمی شود.

فاصله PR

غیر قابل اندازه گیری

کمپلکس QRS

پهن و بدشکل

موج ST,T

Tو STخالف جهت کمپلکس QRS

QT

طوالنی که نشانه دپوالریزاسیون و رپوالریزاسیون با تاخیر است

درمان:
مانیتورینگ مداوم
استراحت مطلق
تجویز داروهای کرونوتروپ مثبت مانند :آتروپین ،آدرنالین ،دوپامین و ...
پیس میکر خارجی به صورت اورژانسی تا تعبیه پیس میکر موقت ( )TPMیا دائمی ()PPM
✓ نکته :هدف از درمان ،سرکوب ریتم بطنی نیست زیرا این ریتم به عنوان مکانیسم امنیتی در
مقابل توقف بطنی عمل می کند بنابراین نباید از لیدوکائین یا داروی ضد آریتمی بطنی استفاده
کرد.
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ریتم تسریع شده ایدیوونتریکوالر ()Accelerated Idioventricular Rhythm
گاهی سرعت ضربان سازی در بطن به دلیل افزایش تحریک پذیری و افزایش خودکاری سلولهای بطنی از حد
معمول خود فراتر و یک ریتم تسریع شده ایدیوونتریکوالر ایجاد می شود.
عالئم بالینی:
سرگیجه  ،سنکوب  ،افت فشار خون  ،ضعیف شدن نبض و کاهش برون ده قلبی.
معیار های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

اغلب منظم و گاها نامنظم

سرعت

 40الی  100ضربه در دقیقه

امواج P

دیده نمی شود.

فاصله PR

غیر قابل اندازه گیری

کمپلکس QRS
موج ST,T

پهن و بدشکل
Tو STخالف جهت کمپلکس QRS

درمان:
مانیتورینگ مداوم
استراحت مطلق
تجویز داروهای کرونوتروپ مثبت مانند :آتروپین ،آدرنالین ،دوپامین و ...
پیس میکر خارجی به صورت اورژانسی تا تعبیه پیس میکر موقت ( )TPMیا دائمی ()PPM
✓ نکته :هدف از درمان ،سرکوب ریتم بطنی نیست زیرا این ریتم به عنوان مکانیسم امنیتی در
مقابل توقف بطنی عمل می کند بنابراین نباید از لیدوکائین یا داروی ضد آریتمی بطنی استفاده
کرد.
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فلوتر بطنی()Ventricular Flutter
فلوتر بطنی عموما از یک کانون اکتوپیک در بطن منشا می گیرد ،باعث اختالل همودینامیکی شدید می شود.
معموال عمر کوتاه به علت پیش رفت به سمت فیبریالسیون بطنی را دارد.
اتیولوژی:
مسمومیت های دارویی ،شوک الکتریکی ،اختالالت الکترولیتی (به ویژه هایپوکلسمی ،هایپو منیزیمی،
هایپرکالمی و هایپوکالمی) ،آنفارکتوس میوکارد ،تاکی کاردی بطنی درمان نشده ،بیماری های زمینه ای قلبی
(کاردیو میوپاتی و بیماری عروق کرونر)
عالئم بالینی :
بیمار هوشیار نیست ،ضربان قلب وجود ندارد  ،نبض حس نمی شود ،تنفس وجود ندارد یا  Gaspingاست و
همودینامیک کامال مختل است.
معیار های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

سریع  ،نامنظم و ناهماهنگ

سرعت

 350-250ضربه در دقیقه

امواج P

دیده نمی شود.

فاصله PR

غیر قابل اندازه گیری

کمپلکس QRS

سریع ،پهن ،نوک تیز

موج ST,T

دیده نمی شود.

QT

غیر قابل اندازه گیری

مداخالت:
دفیبریالسیون ،موثرترین درمان جهت خاتمه فلوتر بطنی است ولی قبل از انجام هرگونه اقدام ،وضعیت بالینی،
همودینامیک و نبض بیمار کنترل گردد.
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درمان:
درمان اولیه دفیبریالسیون است .شروع سریع احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته طبق آخرین پروتکل موجود توصیه
می گردد.

فیبریالسیون بطنی ()Ventricular fibrillation
در فیبریالسیون بطنی کانون های اکتوپیک متعدد در بطن هم زمان با هم شروع به صدور تحریکات خود می
کند و هیچ هدایتی سازمان یافته نیست و هیچ انقباض بطنی رخ نمی دهد و در نتیجه نبضی ایجاد نمی گردد.
اتیولوژی:
مسمومیت های دارویی ،شوک الکتریکی ،اختالالت الکترولیتی (به ویژه هایپوکلسمی ،هایپو منیزیومی،
هایپرکالمی و هایپوکالمی) ،آنفارکتوس میوکارد ،تاکی کاردی بطنی درمان نشده ،بیماری های زمینه ای
قلبی (کاردیو میوپاتی و بیماری عروق کرونر)
عالئم بالینی:
بیمار هوشیار نیست ،ضربان قلب وجود ندارد ،نبض حس نمی شود ،تنفس وجود ندارد یا  Gaspingاست و
همودینامیک کامال مختل است.
معیار های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

سریع  ،نامنظم و ناهماهنگ

سرعت

بیش از  350ضربه در دقیقه

امواج P

دیده نمی شود.

فاصله PR

غیر قابل اندازه گیری

کمپلکس QRS

سریع و بدون هیچ طرح خاصی فقط حرکات لرزشی و به طور واضح وجود
ندارد.

موج ST,T

دیده نمی شود.

QT

غیر قابل اندازه گیری
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مداخالت:
دفیبریالسیون ،موثرترین درمان جهت خاتمه فیبریالسیون بطنی است ولی قبل از انجام هرگونه اقدام ،وضعیت
بالینی ،همودینامیک و نبض بیمار کنترل گردد.
درمان :
درمان اولیه و موثرترین درمان ،دفیبریالسیون است .شروع سریع احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته طبق آخرین
پروتکل موجود توصیه می گردد.

ریتم آگونال ()Agonal Rhythm
از یک نقطه در بطن بوجود می آید .غالبا سیستم پورکینژ ساخت ایمپالس را با سرعت کم شروع می کند .سرعت
ضربان قلب  20ضربه در دقیقه است و به مرور کم نیز می شود و  QRSبه دلیل ناتوانی سیستم هدایت بطن پهن
تر می شود و ارتفاع  QRSبه تدریج کم می شود تا زمانی که فعالیت التریکی قلب متوقف شود و منجر به
آسیستول ایست قلبی می شود .این ریتم یک فعالیت الکتریکی بدون نبض می باشد.
اتیولوژی:
مسمومیت های دارویی ،اختالالت الکترولیتی (به ویژه هایپوکلسمی ،هایپومنیزیومی ،هایپرکالمی و
هایپوکالمی) ،آنفارکتوس میوکارد ،تاکی کاردی بطنی درمان نشده ،بیماری های زمینه ای قلبی
(کاردیومیوپاتی و بیماری عروق کرونر) ،تامپوناد قلبی ،هایپوترمی ،هایپوولمی ،آمبولی وسیع ریه،
پنوموتوراکس فشارنده و ...
عالئم بالینی:
بیمار هوشیار نیست ،ضربان قلب وجود ندارد ،نبض حس نمی شود ،تنفس وجود ندارد یا  Gaspingاست و
همودینامیک کامال مختل است.
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عالئم تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

منظم  ،گاهی نامنظم

سرعت

 1الی  20ضربه در دقیقه

امواج P

وجود ندارد.

کمپلکس QRS

بیش از  0/14ثانیه ،عریض ،بدشکل و به مرور عریض تر و ارتفاع آن کم می
شود.

مداخالت:
قبل از انجام هرگونه اقدام ،وضعیت بالینی ،همودینامیک و نبض بیمار کنترل گردد.
درمان:
احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بر اساس آخرین پروتکل

آسیستول بطنی )(Ventricular asystole
ریتم آسیتول بطنی فاقد کمپلکس های  QRSمی باشد یعنی هیچ گونه تحریک و انقباض بطنی و در نتیجه
بازده قلبی وجود ندارد و هیچ گونه نبضی حس نمی شود.
اتیولوژی:
هایپوکسی ،مسمومیت دارویی ،تامپوناد قلبی ،هایپوترمی ،هایپوولمی ،آمبولی وسیع ریه ،آنفارکتوس میوکارد،
پنوموتوراکشس فشارنده ،عدم تعادل الکترولیتی به خصوص هایپر و هایپو کالمی ،عدم تعادل اسید و باز به
خصوص اسیدوز متابولیک
عالئم بالینی:
بیمار هوشیار نیست ،ضربان قلب وجود ندارد ،نبض حس نمی شود ،تنفس وجود ندارد یا  Gaspingاست و
همودینامیک کامال مختل است.
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معیارهای تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
ریتم

وجود ندارد

سرعت

وجود ندارد

امواج P

وجود ندارد ولی ممکن است به ندرت دیده شود اما به گره  AVو بطن هدایت نمی شود.

کمپلکس QRS

وجود ندارد

مداخالت:
قبل از انجام هرگونه اقدام ،وضعیت بالینی ،همودینامیک و نبض بیمار کنترل گردد.
درمان:
شروع سریع احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته طبق آخرین پروتکل موجود.
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بلوکهای دهلیزی -بطنی
بلوک درجه یک )First Degree AV Block( AV
در این نوع بلوک ،به علت اشکال در گره  ،AVتوقف ایمپالسهای الکتریکی در این گره بیشتر از حد معمول به
طول میانجامد .خصوصیات الکتروکاردیوگرام این ریتم به جز طوالنی بودن فاصلهی  PRدر بقیهی موارد با ریتم
سینوسی تفاوتی ندارد.
بیشترین عامل بلوک درجه یک ،مسمومیت با دیژیتال و آنفارکتوس تحتانی است .همچنین آنژین استرپتوکوکی
و نارسایی آئورت می تواند باعث طوالنی شدن  PRگردد.
معیارهای تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
این بلوک با  PRطوالنی مشخص میشود یعنی  PR intervalبیشتر از  0/20ثانیه است .در بلوک درجه یک،
تمام ایمپالس های سینوسی با تاخیر به بطن منتقل می شوند .ریتم بطنی برابر با ریتم دهلیز است و  QRSمی
تواند باریک یا پهن باشد (پهن بودن دلیلی بر اختالل در هدایت شاخه ها و قسمتهای پایین بطن است).
عالئم بالینی:
معموال بدون عالمت بالینی است.
سرعت

وابسته ریتم زمینهای

نظم

منظم

امواج P

هم شکل ،مثبت ،نسبت 1:1

فاصله PR

طوالنی (بیش از  0/2ثانیه)

عرض QRS

 0/04 -0/12ثانیه
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درمان:
این ریتم نیاز به درمان ندارد.
✓ نکته PR :طوالنی توام با بلوک های شاخه ای از ارزش زیادی برخوردار است و بیانگر پیش آگهی از
بلوکهای خطرناک می باشد .درمان بر اساس بر طرف کردن علت بیماری است .بنابراین در صورت جدید
بودن بلوک درجه یک  AVحتما بررسی های الزم در این زمینه صورت گیرد.

بلوکهای دهلیزی -بطنی درجه )Second Degree AV Blocks( II
شامل دو نوع است:
موبیتز نوع یک
موبیتز نوع دو
الف)Wenckebach( Mobitz Type I :
این ریتم به نامهای دیگری از قبیل ونکه باخ ( )Wenckebachمعروف است.
در این نوع دیس ریتمی وضعیت گره  AVنسبت به بلوک درجه یک ،وخیمتر میباشد .بسته به شدت وخامت
بعضی از امواج  Pاز گره  AVعبور نخواهند کرد .در این نوع از بلوک ،بتدریج دوره تحریک ناپذیری گره AV
طوالنی می شود که دیگر امواج  Pقادر نیستند از گره  AVعبور کنند پس موج  Pخواهیم داشت که بلوک شده
و موج  Rوجود ندارد .موج بعد از آن طبیعی خواهد بود و دوباره این سیکل تکرار می شود.
اتیولوژی:
شایعترین علل بلوک های قلبی درجه  IIشامل :فیبروز و دژنراسیون گره دهلیزی بطنی (شایع در سنین پیری)،
بیماریهای شریان کرونری به ویژه آنفارکتوس تحتانی ،انواع میوکاردیت ها و روماتیسم های قلبی ،اختالالت
دریچه های آئورت و میترال ،اعمال جراحی قلب و...
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معیارهای تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
سرعت

سرعت دهلیزی بیشتر از سرعت بطنی

نظم

دهلیزی :منظم
بطنی :نامنظم

امواج P

شکل طبیعی ،اما تعداد  Pبیشتر از QRS

فاصله PR

در هر سیکل نسبت به سیکل قبلی طوالنیتر میشود تا اینکه بعد از یک موج P
کمپلکس  QRSدیده نمیشود.

عرض QRS

 0/04 -0/12ثانیه

بMobitz Type II :
در این آریتمی وضعیت گره  AVنسبت به بلوک موبیتز نوع  Iوخیمتر میباشد .بسته به شدت وخامت ،بعضی از
امواج  Pاز گره  AVعبور نخواهند کرد.
نوعی آریتمی است که با فواصل  PRطبیعی یا طوالنی ولی ثابت مشخص می شود یعنی  PRتغییر نمی کند
ولی ناگهان یک موج  Pبلوک می شود و موج  Pخواهیم داشت که بلوک شده و موج  Rوجود ندارد و باعث بروز
یک مکث می گردد که گاهی تبدیل به بلوک درجه سه می شود .موج های  Pممکن است  2به  3 ‚1به  2و یا 4
به  3باشد.
موبیتز نوع  IIآریتمی خطرناکی است که حمالت استوک آدامز و مرگ ناگهانی فراوان دارد و غالبا به انفارکتوس
های میوکارد قدامی و تحتانی که شاخه های راست و چپ را گرفتار می سازد ،مربوط می شود.
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معیارهای تشخیصی در الکتروکاردیوگرام:
سرعت

سرعت دهلیزی بیش از سرعت بطنی

نظم

دهلیزی :منظم
بطنی :نامنظم

امواج P

شکل طبیعی ،اما تعداد  Pبیش ازQRS

فاصله PR

 0/12 -0/2ثانیه یا اندکی بیشتر ،ثابت

عرض QRS

 0/04 -0/12ثانیه

عالئم بالینی :بلوکهای دهلیزی -بطنی درجه  ، IIدیس ریتمی های خطرناکی هستند که حمالت استوک آدامز
( )cardiovascular syncopeو مرگ ناگهانی فراوان دارد و غالبا به آنفارکتوس های میوکارد قدامی و تحتانی
که شاخه های راست و چپ را گرفتار می سازد ،مربوط می شود .غش ،سنکوب ،سبکی سر و سرگیجه ،طپش
قلب ،آنژین صدری ،تنگی تنفس ،خستگی ،سردرد ،تهوع ،بی خوابی شبانه ،اختالل عصبی مانند پارزی یا اختالل
موقت در صحبت کردن ،افت فشارخون ،تاری دید و ...می تواند از عالیم بالینی این نوع دیس ریتمی باشد.
مداخالت:
درصورت عدم وجود عالئم ،درمان نیاز نیست و بیمار فقط تحت مانیتورینگ باشد.
در صورت لزوم داروهای موثر در کاهش فعالیت گره  AVو داروهایی که باعث کاهش ضربان می گردند مانند
بلوک کننده بتا آدرنرژیک ،بلوک کننده کانال کلسیم ،دیگوکسین و ...قطع گردند.
بیمار از نظر سرگیجه ،سقوط و حوادث احتمالی مراقبت شود.
درمان :معموالً در این ریتم چون سرعت بطنها در حالت طبیعی است ،بیمار فاقد عالمت میباشد .در این
مرحله ،به جز مانیتورینگ ،شناسایی و حذف عوامل ایجاد کننده کار دیگری انجام نمیشود .اگر سرعت ضربان
بطنی بیمار کم شد و یا همراه با عالمت باشد معموال سولفات آتروپین تزریق می گردد و یا از پیسمیکر استفاده
خواهد شد.
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High-grade AV Block
یک نوع بلوک موبیتز نوع  IIمی باشد که در این نوع دیس ریتمی ،هنوز ارتباط بین دهلیز و بطن وجود دارد ولی
ضربان بطنی ایجاد شده کند است و کمپلکس های  QRSایجاد شده نسبت به امواج  Pبسیار پایین تر است .این
نوع دیس ریتمی ،نمایی شبیه بلوک درجه  IIIدارد.

درمان:
با پیس میکر بوده و می توان با آتروپین و ایزوپرل بصورت انفوزیون داخل سرم تا رساندن بیمار به مرکز مجهز
بیمار را کنترل کرد.

بلوک دهلیزی -بطنی درجه )Third Degree AV Block( III
این بلوک ،پیشرفتهترین نوع بلوک  AVاست و به بلوک کامل قلبی ( )Complete Heart Blockنیز معروف
است .در این بینظمی گره  AVهیچ کدام از ایمپالسهای شکلگرفته در سطوح فوقانی (امواج  )Pرا رد نمیکند،
در نتیجه دهلیزها و بطنها هر کدام با ایمپالسهای جداگانهای دپوالریزه میشوند .تحریک بطنها یا از طریق
ایمپالسهای منشاء گرفته از پیوندگاه  AVو یا از سلولهای بطنی خواهد بود .شکل  QRSو سرعت بطنی ،در هر
مورد متفاوت خواهد بود.
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خصوصیات الکتروکاردیوگرام:
سرعت

سرعت دهلیزی بیشتر از سرعت بطنی ،و سرعت بطنی به منشاء ایمپالس بستگی
دارد.

نظم

دهلیزها و بطنها جداگانه منظم

امواج P

شکل طبیعی اما بدون ارتباط با کمپلکس QRS

فاصله PR

فاصله  PRوجود ندارد

عرض  QRSبر اساس منشاء ایمپالس میتواند باریک یا پهن باشد(.اگر ایمپالس از پیوندگاه AV
منشاء بگیرد QRS ،باریک و اگر از سلولهی بطنی منشاء بگیرد پهن خواهد بود)

مداخالت:
بیمار حتما تحت مانیتورینگ باشد.
داروهای موثر در کاهش فعالیت گره  AVو داروهایی که باعث کاهش ضربان می گردند مانند بلوک کننده
بتا آدرنرژیک ،بلوک کننده کانال کلسیم ،دیگوکسین و ...قطع گردند.
بیمار از نظر سرگیجه ،سقوط و حوادث احتمالی مراقبت شود.
درمان :از پیسمیکر موقت یا دائم استفاده خواهد شد .تا مهیا شدن امکانات کارگذاری پیسمیکر ،ممکن است
جهت باال بردن سرعت بطنی از آتروپین استفاده شود.
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ضربان سازها
مقدمه ای بر ضربان سازها
ضربان سازها که به عنوان تجهیزات کاشتنی قلبی ( )Implanted Heart Devicesنیز شناخته می شوند
امروزه کاربردهای فراوانی پیدا کرده اند .پیس میکر ،دستگاهی الکترونیکی است که جهت کنترل ضربان قلب،
تحریکات الکتریکی مکرری به عضالت قلبی می فرستد و هنگامی ضربان قلب را آغاز و تأمین می کند که ضربان
ساز طبیعی قلب (گره  )SAقادر به انجام این عمل نباشد.
اندیکاسیون:
دیس ریتمی یا پیش آگهی آن که موجب اختالل دربرون ده قلبی گردد مانند :برادیکاردی ها به ویژه بلوک های
دهلیزی بطنی ،بلوک کامل قلبی ،تاکی آریتمی ها و دیس ریتمی هایی که بویژه متعاقب آنفارکتوس میوکارد رخ
دهند و بیماری سندروم سینوسی (.)S.S.S
قسمت های تشکیل ساختمان پیس میکر:
 -1ژنراتور (مولد) نبض الکترونیکی :که از یک مدار و باطری های تولید کننده تحریکات الکتریکی تشکیل یافته
است-2 .الکترودهای پیش میکر (لید یا سیم) :که ضربان پیس میکر را به قلب منتقل می کنند .تحریکات پیس
میکر توسط یک الکترود یا کاتتر قابل انعطاف ( که از میان یک ورید بداخل بطن راست وارد شده ) منتقل می
گردند و یا مستقیما" از دیواره سینه بداخل قلب نفوذ می کنند .ژنراتور پیس میکر را معموال" در زیر جلد ناحیه
فوقانی سینه کار می گذارند.
انواع پیس میکر:
موقت :که به دو نوع داخلی ( )Temporary Pace Makerو خارجی ()External Pace Maker
تقسیم می شود.
دایمی :که با عنوان  )PPM( Permanent Pace Makerشناخته می شوند.
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انواع پیس میکر از نظر تعداد حفرات درگیر:
یک حفره ای()Single chamber
دو حفره ای()Dual chamber
سه حفره ای()Biventricular pacing
تنظیمات ضربان ساز:
 :Rateکه درآن میزان ضربان مورد نیاز برای بیمار تنظیم می شود .معموال بین  60تا  100ضربان در یک
دقیقه.
 :Out putکه در آن میزان انرژی مورد نیاز برای ایجاد ضربان در بیمار تنظیم می شود که معموال بین 45تا
 200میلی ولت تنظیم میشود (مقدار انرژی باید به گونه ای باشد که بتواند برای بیمار نبض ایجاد نماید).
کیفیت ایجاد ضربان:
 :Fixed Rate (asynchronous) Pacemakerاین نوع پیس میکرها بدون توجه به ریت قلبی بیمار بر
اساس یک  Rateاز پیش تنظیم شده ( 70 – 80ضربان در دقیقه) تحریک الکتریکی را انجام میدهند.
 :Demand (synchronous) Pacemakerبا دریافت و تقویت سیگنال  ECGاز بطن راست ،مشخص
میشود که آیا پالسی برای تحریک بطن مورد نیاز است یا خیر .از طرف دیگر با حس کردن سیگنال  Rاین
ضربان ساز سیگنالی نمی فرستد.یک پیس میکر  Demandفقط زمانی تخلیه میشود که نرخ ضربان بیمار
به کمتر از نرخ پیس میکر ،افت کند.
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 نیز طبقه بندی شده و نام گذاری می، نوع عملکرد و نوع حفرات قلبی درگیر،پیس میکرها بر اساس ماهیت
.گردند

NBG Pacemaker Code (2002)
Position I

Position II

Position III

Position IV

Position V

Rate

Multisite

Sensing

Modulation

Pacing

Chamber(s)Paced Chamber(s)Sensed Response to

O = None

O = None

O = None

O = None

O = None

A = Atrium

A = Atrium

T = Triggered

R = Rate

A = Atrium

Modulation
V = ventricle

V = ventricle

I = Inhibited

V = ventricle

D = Dual (A+V)

D = Dual (A+V)

D = Dual (T+I)

D = Dual
(A+V)

:نمونه از مدهای معمول پیس میکری
AAI – Atrial pacing and sensing
VVI – Ventricle pacing and sensing
DDD – pacing and sensing the atria and ventricles
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ضربان ساز تک حفره ای()single chamber pacemaker
✓ ضربان ساز تک حفره ای دهلیزی ()Atrial Pacemaker
پیس میکری است که یک حفره قلب (دهلیز یا بطن) را که لید پیس میکر در آن تعبیه شده است ،پیس می
کند .پیس کردن دهلیز با تعبیه لید پیس میکر در دهلیز راست انجام میگیرد .تحریک دهلیز ،یک  spikeبر
روی  ECGتولید میکند که موج  Pبه دنبالش می آید .ممکن است پیس کردن دهلیز زمانی که بیمار آسیب
دیده باشد اما راه های هدایتی و بطن ها نرمال باشند .این نوع پیس میکر در صورت ایجاد یک بلوک ،بی تأثیر
خواهد بود .چرا که نمیتواند بطن ها را پیس کند.
در صورت استفاده از پیس دهلیزی به دنبال هر خط  ،Spikeموج  Pو سپس  QRS-Tدیده میشود.

✓ ضربان ساز تک حفره ای بطنی()Ventricular Pacemaker
بیشتر پیس میکرهای تک حفره ای به بطن راست وصل میشوند .پیس کردن بطن با تعبیه الکترود پیس میکر
در بطن راست انجام میشود .یک پیس میکر تک حفره ای بطنی ،بطن ها را پیس مـیکنـد ،امـا بیمـار نمیتواند
با ضربان طبیعی دهلیز ،هماهنگ شود که در نتیجه آن ناهماهنگی انقباض دهلیز و بطن خواهد بود .به خاطر از
دست رفتن هماهنگی دهلیز و بطن ،پیس میکرهای دیمند بطنی به ندرت در بیماری که  SANسالم دارد
استفاده می شـود .برعکس ممکن است پیس میکر دیمند بطنی ،برای بیمار دچار فیبریالسیون دهلیزی مزمن
استفاده شود .پیس میکر دیمند بطنی نوع رایج پیس میکر است .در این پیس میکر ،الکترود پیس میکر در بطن
راست تعبیه میشود .زمانی که دپوالریزاسیون بطنی خود بخودی قلب اتفاق نیفتد پیس میکر تحریک بطن را با
تعداد ضربان از قبل تنظیم شده ،انجـام خـواهـد داد.
در صورت استفاده از پیس بطنی ،به دنبال هر خط  ، Spikeیک کمپلکس  QRSدیده می شود.
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ضربان ساز دو حفره ای ()Dual Chamber Pacemaker
پیس میکری کـه دهلیز و بطن را پیس میکند ،دارای سیستم دو لیدی است که یکی در دهلیز راست و دیگری
در بطن راست کار گذاشته میشود .این نوع پیس میکرهـا  ،دو حفره ای نـامیده میشوند .مثالی برای پیس
میکرهای دو حفرهای است که دهلیز و بطن راست را به دنبال هم (ابتدا دهلیـز و سپس بطن را) تحریک میکند،
شبیه فیزیولوژی نرمال بطنی که سبب میشود کمک دهلیزها نسبت به پر شدن بطن ها برقرار بماند .پیس میکر
دو حفره ای نشان می دهد که دهلیز و بطن هر دو پیس می شوند .هر دو حفره حس میشوند و پیس میکر هر
دو پاسخ تحریک و مهار را به کار میبرد .وقتی که دپـوالریـزاسیون دهلیزی در یک فاصله زمانی معین کـه
مشخص شـده اسـت انـجام نگیرد ،ژنـراتـور دهلیزی ،دهلیز را تحریک میکند و دپوالریزاسیون با یک نـرخ
تنظیمی انجام می شود.
در صورت استفاده از پیس دوحفره ای ،خط  Spikeقبل موج  Pو  QRSهر دو ایجاد میشود.
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