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فصل 3
قلب

 از سه نوع عضله ى قلبى به نام هاى عضله ى دهلیزى، بطنى و فیبرهاى عضالنِى خاص تحریکى و هدایتى تشکیل شده که 
عضالت دهلیزى و بطنى مانند عضله ى اسکلتى متخصص انقباض هستند. البته انقباضى بسیار طوالنى تر. 

در  سلولى  غشاهاى  واقع  در  مى شوند.  جدا  هم  از   (Intercalated discs) بینابینى  صفحات  توسط  قلبى  عضله ى  سلول هاى 
محل این صفحات به هم مى چسبند و با ایجاد Gap junction امکان تبادل سریع تر و راحت تر یون ها (با تأخیر ناچیز) را فراهم 
مى کنند. باید اضافه کنم که قلب در واقع از دو سن سیتیوم دهلیزى و بطنى که توسط یک بافت لیفى جدا شده اند، تشکیل شده است 
که هرکدام جداگانه منقبض مى شوند و این انقباض فقط از طریق دسته ى دهلیزى-بطنى یا AV Bundle بین این دو مجموعه 

منتقل مى شود.

پتانسیل عمل در عضله ى قلب
همونطور که از شکل مشخصه پتانسیل عمل عضله ى قلبى حدودا 105 
میلى ولته. به این صورت که کانال هاى سریع سدیمى باز میشن و 
سدیم مى ریزه داخل و پتانسیل غشا از 85- به 20+ میرسه که تا 
قله و  رسیدن به  مشابه عضله ى اسکلتیه. بعد از  اینجاى مسیر، 
اىجاد نیزه ى اولیه، عضله ى قلبى یه مکث ریز مى کنه؛ یعنى در 
 Plateau یا  کفه  و  مى مونه  دپوالریزه  ثانیه  دهم  چند  حد 
طول  ثانیه   0,3 بطن  در  و   0,2 دهلیز  در  مکث  این  مى سازه. 
مى کشه. بعد از مرحله ى کفه هم دقیقًا مشابه عضله ى اسکلتى با 
پتاسیمى،  کانال  شدن  باز  و  قبلى  کانال هاى  همه ى  شدن  بسته 
پتاسیم در مرحله ى رپوالریزاسیون به بیرون از سلول مى ریزه تا 
سلول به پتانسیل اولیه ى 80- برسه. معمایى که تو ذهن همه ى 

ما ایجاد میشه، اینه:
کفه در عضله ى قلبى چجورى ایجاد میشه؟ با کمک کانال هاى آهسته ى کلسیمى سدیمى.  

براى اینکه تا ابد مبحث تو ذهنت بمونه، همینجا با هم پتانسیل عمل عضله ى قلبى رو با اسکلتى مقایسه مى کنیم. همون جورى که 
تو فصل قبل با هم خوندیم، کل پتانسیل عمل عضله ى اسکلتى وابسته به کانال سریع سدیمیه که با باز شدنش سریعًا و در عرض 
چند هزارم ثانیه کلى سدیم وارد میشد و بعد هم سریعًا کانال بسته میشد و بعد رپوالریزاسیون با کانال پتاسیمى انجام مى شد. در 
عضله ى قلبى پتانسیل عمل وابسته به دوکانال هست؛ یک کانال سریع سدیمى عینًا مشابه اسکلتى و بعد با رسیدن به نیزه، کانال 
آهسته ى کلسیمى سدیمى باز شده و مقدار زیادى سدیم و کلسیم وارد سلول میشه. چرا بهش مى گیم آهسته؟! چون هم آروم و 
سِر دِل صبر باز میشه و هم به مدت چند دهم ثانیه باز مى مونه و کفه رو مى سازه که باعث میشه مدت انقباض عضله ى قلبى 15 

بانه
طبی
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بار طوالنى تر از اسکلتى باشه. از اینجا به بعد دوباره شبیه به اسکلتى رپوالریزه میشه فقط با یک تفاوت کوچک. در عضله ى قلبى 
بالفاصله بعد از آغاز پتانسیل عمل، تراوایى غشا به پتاسیم به اندازه ى %80 کم مى شه و با بسته شدن کانال کلسیمى سدیمى در 
همچین چیزى نداریم!  پایان کفه، این تروایى براى آغاز رپوالریزاسیون دوباره افزایش پیدا مى کنه. توى عضله ى اسکلتى عمراً 
دلیلش برمى گرده به همین نکته که مى خوایم انقباض قلبى طوالنى تر بشه. با این کاهش تراوایى، در واقع پتاسیم کمترى در حین 

کفه و قبل از اون از سلول خارج میشه و باعث میشه در مرحله ى رپوالریزایسون غشا دیرتر به پتانسیل پایه برگرده.

سرعت هدایت تکانه در قلب 
اگر بخوایم مقایسه اى یاد بگیریم، مى بینیم که سرعت هدایت پتانسیل عمل در سلول هاى تخصصى هدایتى قلب (پورکنژ) در برابر 
 .m/s 0.5 در برابر سرعتى حدود 0.3 تا m/s 4 عضله ى دهلیزى و بطنى، مثل مقایسه ى جت جنگى با نیسان آبى مى مونه. یعنى
کًال عضله ى دهلیزى و بطنى تنبل تشریف دارن. سرعتشون 1/250 سرعت هدایت نورون بزرگ و 1/10 سرعت هدایت عضله ى 

اسکلتى است. 

دوره ى تحریک ناپذیرى عضله ى قلب
دوره اى کـه عضلـه ى قلـب در پتانسـیل عمـل بـه سـر مى بـرد، تحریـک جدیـدى را نمى پذیـرد و هـر وسوسـه اى را رد مى کنـد 
 (s 0/3 - 0/25) و بطن هـا (s 0/15) دوره ى تحریک ناپذیـرى مطلـق مى گوینـد و دقیقـًا برابـر زمـان پتانسـیل عمـل در دهلیزهـا
مى باشـد. در پایـان ایـن مـدت هـم، دوره ى تحریک ناپذیـرى نسـبى را حـدود s 0/5 داریـم کـه فقـط تحریک هـاى خیلـى قوى، 

ممکـن اسـت یـک تکانى بـه عضلـه بدهند!

 :(Excitation–contraction coupling) مزدوج شدن تحریک با انقباض در عضله ى قلبى
داخل  کلسیم  به  وابسته  روند  این  اسکلتى  عضله ى  در  شود.  ایجاد  قلبى  عضله ى  در  انقباضى  عمل،  پتانسیل  هر  دنبال  به  یعنى 
سلولى (شبکه ى سارکوپالسمى) بود، ولى عضله ى قلبى عالوه بر کلسیم داخل سلولى، به مقدار خیلى بیشترى به کلسیم خارج 
سلولى وابسته است. با رسیدن پتانسیل عمل، این پتانسیل با T توبول ها به داخل سلول مى رسد و باعث رهایى کلسیم از شبکه ى 
سارکوپالسمى شده، عالوه بر این خود T توبول نیز مقدار زیادى کلسیم را وارد سلول مى کند. مى دونى چرا عضله ى قلبى اینقدر 
وابسته به اجنبیه؟! اول اینکه خب شبکه ى سارکوپالسمِى قلبى به گستردگِى اسکلتى نیست و دوم اینکه T توبول هاى قلبى در 
هدایت و ذخیره ى کلسیم خارج سلولى تواناتر هستند. یعنى قطرى پنج برابر و به همین ترتیب حجمى 25 برابر T توبول اسکلتى 

دارند؛ ضمنًا داخل آن ها موکوپلى ساکاریدهایى با بار منفى قرار دارد که امکان ذخیره ى کلسیم خارج سلولى را مى دهد.
بانه
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در پایان کفه ى پتانسیل عمل قلب، ورود +Ca 2 ناگهانى متوقف مى شود و کلسیم هایى که داخل سلول هستند باید از سیتوزول خارج 
شوند که دو راه دارند. یا با کمک پمپ کلسیم (Ca 2+ ATPase ) به داخل شبکه ى سارکوپالسمى و یا با کمک معاوضه گر سدیمى 
کلسیمى و همکارى پمپ K+ / Na+ATPase به خارج سلول هدایت مى شوند. انقباض عضله ى قلبى چند هزارم ثانیه بعد از شروع 

پتانسیل عمل شروع و چند هزارم ثانیه بعد از پایان آن، تمام مى شود. شکل رو ببین بعدش تست رو بزن.
�� با مهار پمپ سدیم- پتاسیم سرعت فعالیت کدام یک کاهش مى ىابد؟

     (GLUT) ناقل گلوکز 
Ca 2+ ATPase پمپ کلسیم 

 ناقل اوره     
 معاوضه گر سدیم- کلسیم ��

چرخه ى قلبى: به اتفاقاتى مى گوییم که از اول یک ضربان قلب تا اول ضربان بعدى مى افتد. هر چرخه با ایجاد خودبخودى یک 
پتانسیل عمل در گره سینوسى دهلیزى آغاز مى شود. چرخه ى قلبى از دو مرحله ى سیستول و دیاستول قلبى تشکیل شده. بدیهى 
است که هرچه تعداد ضربان قلب در دقیقه بیشتر شود، مدت هر چرخه کوتاه تر مى شود. با کوتاه تر شدن مدت چرخه ى قلبى، مدت 
زمان سیستول و دیاستول هم کوتاه تر مى شود. که البته قلب بیشتر زمان استراحتش را کم مى کند و تأثیر کوتاهى چرخه بر دیاستول 
بیشتر است. با این حساب مدت زمان هر چرخه ى قلبى، عکس تعداد ضربان قلب در دقیقه است. یعنى اگر قلب 72 بار در دقیقه 

بزند مدت هر چرخه ى قلبى 72/1 دقیقه است.
دهلیزها خون رو از عروق اصلى دریافت مى کنن. %80 این خون دریافتى بدون هیـــــچ فشار فشورى ویــــــژژژ مى ریزه به 
بطن ها. 20٪ باقى مونده هم با انقباض دهلیزها وارد بطن ها میشه. البته این %20 توى فعالیت هاى عادى خیلى الزم نیست. بیشتر 

واسه فعالیتاى سنگین الزمش داریم

منحنى فشار دهلیزها
منحنى فشار دهلیزى از سه موج تشکیل شده است. حتمًا به دو تا شکلى که میذارم دقت کن این قسمت محبوِب دل 

طراحاست.
a ← ناشى از انقباض دهلیزهاست

c← ناشى از برجسته شدن دریچه هاى دهلیزى – بطنى به داخل دهلیزها و کمى هم برگشت خون با انقباض بطن ها به داخل 
دهلیزهاست (در شروع انقباض بطن ها)

V ← ناشى از ورود خون از وریدها به درون دهلیزهاست (در اواخر پایان انقباض بطن ها که هنوز دریچه هاى دهلیزى بطنى بسته 
اند). شکل رو ببین.

بانه
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عملکرد پمپ گونه ى بطن ها

پر شدن بطن ها در جریان دیاستول

خون گیرى بطن ها بعد از پایان سیستول و افت فشار داخل بطنى در سه مرحله رخ مى دهد. در یک سوم ابتدایى دیاستول، پر شدن 
دریچه هاى  فشار باالتر دهلیزها،  فشار بطنى و  سریع بطن ها (Rapid filling of ventricles) را داریم که به علت افت 
دهلیزى بطنى باز و خون با فشار و سریع داخل بطن مى شود. در یک سوم میانى دیاستول مقدار کمى خون به طور مستقیم از ورید 
به دهلیز و سپس به بطن ها مى ریزد که به این مرحله دیاستاز مى گوییم. تا اینجاى کار %80 خونى را که اول فصل گفتیم بدون 

فشار وارد بطن کردیم. در یک سوم آخر هم با انقباض دهلیزها، 20٪ باقیمانده وارد بطن مى شود.

تخلیه ى بطن ها 
سیستول بطن ها در سه مرحله (با تخفیف چهارتا) انجام مى شود. 

1- انقبـاض ایزوولمیک(ایزومتریـک): در ایـن مرحلـه بطن ها بیشـترین مقدار خون را دارنـد. تمام دریچه هاى قلبى بسـته 
اسـت و هیــــچ حجمـى از خـون خارج نمى شـود. فقط از زمان بسـته شـدن دریچه هـاى دهلیـزى بطنى به مدت حـدودى دو تا 
سـه صـدم ثانیـه، فشـار داخل بطنـى افزایـش مى ىابد تا زمانـى که بر فشـار 80mmHg آئـورت غلبه یابـد و بتوانـد دریچه هاى 

آئورتـى و پولمونـرى را باز کند. 
2- تخلیه ى بطن: اینجا فشار بطن چپ به اندکى باالتر از 80mmHg و بطن راست اندکى به باالتر از 8mmHg رسیده است 
 (Rapid and Fast ejection) و زورش به باز کردن دریچه هاى خروجى قلب مى رسد. تخلیه در دو مرحله ى سریع و آهسته
صورت مى گیرد. در یک سوم ابتدایى سیستول، 70٪ خون سریع و در دو سوم انتهایى 30٪ باقى مانده خیلى آهسته تخلیه مى شود.

3- استراحت ایزوولمیک (ایزومتریک): مرحله ى آخر سیستول است که دوباره تمامى دریچه ها بسته هستند و به مدت سه 
تا شش صدم ثانیه فشار داخلى بطن کاهش مى ىابد تا بتواند آماده ى باز شدن دریچه هاى دهلیزى بطنى و خون گیرى در دیاستول 

بعدى شود. دّقت کن که این مرحله از مرحله ى اول طوالنى تره.

بانه
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 فرمول هاى چرخه ى قلبى
.120-110 mlمعموًال حدود حجم بطن ها در پایان دیاستول و خون گیرى  حجم پایان دیاستولى

.50-40 mlمعموًال حدود حجم بطن ها در آخر سیستول و انقباض  حجم پایان سیستولى
حجم ضربه اى  حجمى که با هر ضربان (سیستول) از قلب خارج مى شود. در واقع تفاوت دو تا حجم باال ضربدر دو چون دوتا 

150ml  !بطن داریم
کسر تخلیه  نسبتى از حجم پایان دیاستول که تخلیه مى شود  معموًال 60%

اگر حجم پایان دیاستولى 200 میلى لیتر و حجم پایان سیستولى 50 میلى لیتر باشد کسر تخلیه چند درصد است؟    🍎
💉  75        150 

25         50 
حجم بطن در کدام یک از مراحل دوره ى قلبى در بیشترین مقدار مى باشد؟   🍎
 تخلیه ى بطنى  شل شدن ایزولومیک    

 انقباض ایزوولومیک ��  دیاستازیس     

عملکرد دریچه ها
دریچه هاى قلبى به شکل پاسیو و با توجه به گرادیان فشارى که به آن ها وارد مى شود، باز و بسته مى شوند. لت هاى دریچه هاى 
دهلیزى بطنى با کمک طناب هاى وترى به عضالت پاپیالرى متصل اند که باعث مى شوند در حین انقباض بطن ها، لت ها به داخل 
دهلیز برنگردند. اگر این عضالت آسیب ببینند، نارسایى دریچه ى قلبى ایجاد مى شود و با هر بار انقباض بطن ها مقدارى خون به 
دهانه ى  مى شوند.  بسته  و  باز  بطنى ها  دهلیزى  از  سریع تر  و  محکم تر  آئورتى ریوى  دریچه هاى  مى زند.  پس  دهلیز  سمت  و  عقب 
باریک ترى دارند و با هیچ طنابى هم حمایت نمى شوند، پس بیشتر در معرض آسیب مکانیکى هستند. با همین منطق مى توان 
صداهاى قلبى را توجیه کرد. صداهاى قلبى موقع بسته شدن دریچه شنیده مى شوند. صداى اول حین بسته شدن دریچه ى دهلیزى 
بطنى به صورت یک صداى آرام و طوالنى شنیده مى شود. صداى دوم مربوط به بسته شدن دریچه ى آئورتى ریوى است و به صورت 

یک صداى بلند، محکم و به مدت کوتاهى شنیده مى شود.
تغذیه ى قلب توسط عروق کرونر انجام میشه و حداکثر خون داخل عروق کرونر در زمان دیاستول قلبه که فشار از روى عروق    

قلب برداشته میشه.

فشار آئورت
با تخلیه ى خون بطن ها، فشار آئورت از mmHg 80 در دیاستول به فشار سیستولِى 120mmHg مى رسد. تیزهوشا این سؤال 
براشون پیش میاد که چرا فشار آئورت مثل فشار داخل بطن موقع دیاستول به صفر نمیرسه و حدود هشتاد باقى مى مونه؟ چون 
دیواره ى آئورت ارتجاعیه و مى تونه فشار رو توى خودش ذخیره کنه. منحنى فشار پولمونرى هم عینًا کپى آئورته با این تفاوت که 
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فشار سمت راست قلب همیشه کمتر از چپه (حدودا 1/6 فشار آئورت). در منحنى فشار آئورت بعد از بسته شدن دریچه ى آئورتى در 
اواخر سیستول یک دندانه (Incisura) ایجاد میشه که به خاطر برگشت خون به عقب و سمت دریچه است.

کار قلبى
  کار قلب صرف دو مورد مى شود

بخـش اعظـم آن صـرف رانـدن خـون از وریدهاى کم فشـار به شـریان هاى پرفشـار مى شـود کـه ایـن کار را «کار حجم . 1
مى نامند. فشـار» 

بخش کوچکى از آن صرف سرعت بخشیدن به عبور خون از دریچه هاى ریوى و آئورتى و در واقع ایجاد انرژى جنبشى . 2
در جریان خون عبورى مى شود.

بـا توجـه بـه ایـن کـه نیـروى پس بـار بطـن چپ (فشـار سیسـتولیک بطـن چـپ) بیشـتر از بطن راسـت اسـت، پـس کار خارجى 
بطـن چـپ هـم شـش برابـر بیشـتر از کار خارجى بطن راسـت اسـت. چن بار سـؤال دادن علت بیشـتر بـودن میـزان کار بطن چپ 

نسـبت به بطن راسـت چیسـت؟ 

پیش بار و پس بار
انقباض  ابتداى  قلب  عضله ى  کشیدگى  میزان  واقع  در  که  مى شود  گفته  پیش بار  دیاستول،  پایان  در  بطن  شدن  پر  فشار  به 

بطن هاست. فشارى که بطن ها براى تخلیه باید بر آن غلبه کنند پس بار گفته مى شود و در واقع همان سیستول است.
به نظرت قلب انرژى این همه جنب و جوش رو از کجا میاره؟! اکسیداتیو چربى، بقیه هم از الکتات و گلوکز تامین میشه، پس   

قلب بیشتر چربى سوزه! 
نمودار حجم – فشار یک چرخه ى قلب: این نمودار با توضیحات 

مربوط به سیستول و تخلیه ى بطنى است و در چهار مرحله تفسیر 
مى شود.

1- مرحله ى پرشدن و خون گیرى بطن: در این مرحله فشار 
بطنى از صفر به پنج مى رسد و حجم خون بطنى از 45 به 115 

افزایش مى یابد.
2- مرحله ى انقباض ایزوولمیک: گفتیم در این مرحله حجم 
 80mmHg خون ثابت و فشار به اندکى باالتر از فشار آئورتى و

افزایش مى یابد.
3- مرحله ى تخلیه: در این مرحله فشار همچنان افزایش مى ىابد تا در انتهاى آین مرحله به حدود 120mmHg مى رسد. در 

این مرحله 70 میلى لیتر خون در دو مرحله ى سریع و آهسته تخلیه مى شود. 
4- استراحت ایزوولمیک: در انتهاى این مرحله فشار به صفر مى رسد و حجم هم در کل این مرحله ثابت و حدود 45 میلى لیتر است.

در مراحل ایزوولمیک همه ى دریچه ها بسته هستند.  
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کار برون ده قلب برابر است با مساحت زیر منحنى حجم فشار. پس هرچى مساحت بیشتر باشه، کار برون ده و فعالیت قلب بیشتر 
میشه.

تغییرات منحنى
اگر خون بیشترى از قلب خالى شه← منحنى به چپ میره.
اگر قلب زیادى از خون پر بشه ← منحنى به راست میره.

اگر قلب فشار بیشترى بیاره← منحنى باال میره.

صداهاى قلبى
  :چارتا صداى قلبى داریم

1. صداى اول  صداى بسته شدن دریچه هاى دهلیزى بطنى (هنگام انقباض بطن ها) که فرکانس این صدا کم ولى نسبتًا طوالنى 
مى باشد.

2. صداى دوم  صداى بسته شدن دریچه هاى آئورتى و پولمونرى (در پایان سیستول) که فرکانس آن از اولى بیشتر ولى مدتش 
کمتر است.

3. صداى سوم  هم زمان با پر شدن سریع بطن ها در اثر ارتعاش جدار بطن ها (در آخر 1/3 اول دیاستول) 
4. صداى چهارم  به خاطر انقباض دهلیزها و ارتعاشى که به دنبالش در بطن ها ایجاد مى شود.

از قدیم گفتن به صداى قلبت گوش بده. گوش دادى؟ چارتا صداش تند تند داره میگه دو... ست... دا... رم... دو... ست... دا... رم... 
متأسفانه قلب آدمم دیگه راس نمیگه.

و  بچه ها  در  رو   3 صداى  پاتولوژیک اند.  چهارم  و  سوم  صداهاى  ولى  میشن،  شنیده  واضح  سالم  فرد  در  دوم  و  اول  صداى   
مریض هایى که برون ده قلبى باال دارن به دشوارى مى شنوى ولى صداى چهارم رو اگه شنیدى از دو حالت خارج نیست یا شما 

پزشک عزیز توّهم زدى، یا واقعًا طرف بیماره!

تنظیم عملکرد قلب
قلب با دو سیستم تنظیم مى شود. 

1. خود تنظیمى قلب. 
2. اعصاب اتونوم و تأثیر آن بر روى قدرت و سرعت ضربان قلب.

تنظیم ذاتى قلب یا مکانیسم فرانک استارلینگ به این معناست که در محدوده ى فیزیولوژیک هرچه خون بیشترى وارد 
قلب شود، کشیدگى بیشتر مى شود و قدرت پمپ قلبى بیشتر مى شود. این سیستم با دو مکانیسم قدرت قلب را افزایش مى دهد. 
هرچه کشیدگى عضله ى قلب بیشتر شود، اکتین و میوزین هم بهتر هم پوشانى مى کنند و از طرفى دهلیز راست هرچه بیشتر کشیده 
شود باعث فعال شدن یک سرى گیرنده هاى کششى (Strech receptors) مى شود و یک نیروى کمکى هم اضافه مى شود. 
این دو مورد با هم باعث افزایش قدرت انقباض قلب به اندازه ى 10-20 درصد مى شود. البته اگر بخوام منصف باشم باید بگم که 
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اثر هم پوشانى اکتین و میوزین بیشتر از گیرنده هاى کششیه؛ ولى چه کنم که منصف نیستم.
اثر اعصاب اتونوم بر قدرت و سرعت ضربان قلب: از اونجایى که این قسمت رو در ادامه مى خوام کامل برات بگم االن 

  فقط یه کوچولو اشاره مى کنم
اعصاب سمپاتیک← فیبرهاى آن در همه ى قلب پخش است ← افزایش قدرت و ضربان قلب

اعصاب پاراسمپاتیک← فیبرهاى آن بیشتر در دهلیزها حضور دارد ← کاهش ضربان قلب و کمى کاهش قدرت انقباضى (بیشتِر 
قدرت انقباضى قلب مربوط به بطن هاست). 

تأثیر پتاسیم بر قلب  پتاسیم یون مثبتى است که با زیاد شدن آن پتانسیل استراحت غشا به صفر نزدیک تر مى شود. پس 
پتاسیم اضافى باعث شل شدن و اتساع قلب و کاهش ضربان قلب مى شود که در موارد شدید افزایش پتاسیم هدایت تکانه از دهلیز 

به بطن هم مختل مى شود. میگن پتاسیم اصالتًا شیرازیه!
تأثیر کلسیم روى قلب  زیاد شدِن یون کلسیم دقیقًا برعکس پتاسیم عمل مى کند و باعث افزایش قدرت انقباضى قلب 

مى شود.
تأثیر دماى بدن روى قلب  با یه مثال ساده بررسى مى کنم. یه آدِم تب دار رو با یه آدم سالم مقایسه کن. کردى؟ باریکال. 

کدوم قلبش تندتر مى زنه؟ دلیلش اینه که با افزایش دما، نفوذپذیرى غشا به یون ها زیاد شده و خود تحریکى قلب زیاد میشه.
اگر این افزایش دما طوالنى بشه، در ابتدا افزایش ضربان قلب رو داریم ولى بعد از یه مدت قلب به علت کاهش متابولیسم    

خسته میشه، میگه ولم کن عامــــوو! حال داریا!! و برادى کارد میشه.

دستگاه تحریکى هدایتى قلب
  دستگاه تحریکى هدایتى قلب 5 جزء داره

گره سینوسى دهلیزى  (SA) ایجاد خودبخودى ریتم قلبى. 1
2 .(AV به گره) !!ریتم رو میده جز بعدى  راه هاى بین گرهى
گره دهلیزى بطنى (AV)ریتمى که از SA رسیده رو مى گیره و با اندکى تأخیر به بطن ها مى رسونه.. 3
دسته ى  AVهدایت ریتم از دهلیز به بطن رو برعهده داره.. 4
فیبرهاى پورکنژ کل قلب رو منقبض مى کنه.. 5

1. گره سینوسى دهلیزى (SA) هر دو تا گره مثل بچه هاى خوب اول صف (تو دهلیز راست) و پشت سوراخ ها نشستن، 
پشت  دقیقًا  هم   AV گره  و  فوقانى  اجوف  سوراخ  محل  از  خارج تر  ذره  یه  و  باال  پشت،  بیضى  و  صاف  دکمه ى  مثل   SA گره 
دریچه ى سه لتى قرار گرفته. گره SA مجلس گردون قلبه! یعنى تمرکزش بر ایجاد تکانه ى جدیده و به همین دلیل اصًال فیبر 
انقباضى نداره. سلول هاى گره SA نفوذپذیرى باالیى به سدیم دارن و به همین دلیل پتانسیل استراحت مثبت ترى دارن و بین 
55 - تا 60 - میلى ولت هست. البته این پتانسیل یه دلیل دیگه هم داره؛ اونم این که پتانسیل عمل این گره به جاى کانال هاى سریع 
سدیمى، وابسته به کانال هاى آهسته ى کلسیمى سدیمى هست که باعث میشه شیب پتانسیل عمل این سلول هاى گره، کمتر از 

میوفیبریل هاى عضله ى بطنى باشه.
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حاال بگو ببینم عمو جون SA چه جورى خود تحریکى میده؟
غشا نسبت به سدیم نفوذپذیرتره و سدیم تندتند وارد میشه تا پتانسیل غشا میرسه به 40- (آستانه تحریک)، کانال هاى کلسیمى سدیمى 
آهسته باز میشن که با ورود +Na و +Ca2 به داخل، پتانسیل عمل ایجاد میشه. 0.1 تا 0.15 ثانیه بعد، کانال هاى کلسیمى سدیمى 

بسته میشن و کانال هاى پتاسیمى باز میشن تا با خروج پتاسیم، غشا به پتانسیل استراحت برگرده.
2. راه هاى بین گرهى و نوار بین دهلیز قدامى  تکانه ى ایجاد شده باید کل دهلیز رو بگیره. سلول هاى گره اول مستقیمًا 
میوفیبریل هاى دهلیز رو تحریک مى کنن. تکانه توسط نوار بین دهلیزى قدامى به دهلیز چپ مى رسه و توسط راه هاى بین گرهى 
قدامى، خلفى و میانى به گره AV مى رسه. تکانه توى میوفیبریل با سرعت s/m 0.3 و توى راه هاى بین گرهى و نوار بین دهلیزى 

قدامى با سرعت 1 تا s/m 3 هدایت میشه.
3. گره دهلیزى – بطنى  (AV) با ایجاد تأخیر تحریک رو به بطن ها مى رسونه. رسیدن تحریک از گره اول به دوم 0.03 
ثانیه طول مى کشه. توى خود گره AV 0.09 ثانیه تأخیر داریم و ورود به بخش نافِذ AV هم 0.04 ثانیه طول مى کشه. پس 0.13 
ثانیه توى سیستمAV تأخیر داریم و کًال 0.16 ثانیه طول مى کشه تا هدایت از SA برسه به نوك پورکنژ. همه ى این تأخیرها سه 

تا دلیل داره:
 پتانسیل غشاى گره AV منفى تره

 سلول هاش کوچک ترن
 اتصاالت شکاف دار کمى دارن که تبادل یونى رو کندتر مى کنه.

4.دسته ى دهلیزى بطنى  باال گفتمش.
5. فیبرهاى پورکنژ  خب رسیدیم به آخر مسیر تقریبًا. این پورکنژها کارشون هدایت ایمپالس به صورت یک طرفه از دهلیز 
به بطنه. براى همین منظور بزرگن و پتانسیل عمل رو با سرعت 1/5 تا s/m 4 منتقل مى کنن. این سرعت باال به علت تعداد زیاد 

اتصاالت شکاف دار و تخصصى بودن سلول هاى پورکنژ در هدایته. از این خبرچینان که فوراً خبر رو به کل قلب منتشر مى کنن.
الى 0/06  قلبى 0/03  عضله ى  سلول  آخرین  به  برسه  پورکنژى  شاخه ى  اولین  از  ایمپالس  تا  مى کشه  طول  که  زمانى  کل    
ثانیه است. 0/03 ثانیه اول براى داخل خود پورکنژ، 0/03 ثانیه بعدى هم براى اینکه از اندوکارد برسه به پرى کارد، یعنى کل 

عضله ى قلب رو بگیره. 
Pace maker اصلى قلب گره SA هست (تولید 70-80 ضربان در دقیقه). با این حال گره AV و پورکنژ هم در صورت نیاز 
مى تونن تکانه ایجاد کنن. ولى در حالت عادى چون به تعداد کمترى مى تونن ضربان ایجاد کنن (به ترتیب 40 تا 60 بار و 15 تا 40 

بار) گره سینوسى ضربان ساز اصلى قلب مى شه.
ضربان ساز نابجا یا Ectopic pace maker: اگر جایى در قلب زودتر و سریع تر از گره سینوسى دهلیزى دست به کار بشه 
و تکانه ایجاد کنه و یا مسیر هدایت تکانه از گره SA به AV مسدود باشه یا مسیر قطع بشه، یه ضربان ساز نابجا قد علم مى کنه 

تا در حد توانش این کمبود رو جبران کنه. 
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مسیر هدایت تکانه در قلب: ایجاد سیگنال در گره  SA پخش 
 AV رسیدن تحریک به گره  انقباض دهلیزها  شدن در کل دهلیز
(در  بطنى  دهلیزى  دسته ى  به  تحریک  رسیدن    گره  در  تأخیر   
(سرعت باال)  سپتوم بین بطنى)  انتقال تحریک با فیبرهاى پورکنژ 
 انتقال تحریک در تمام سطح اندوکاردى بطن ها رسیدن به سطح 

اپى کاردى. 

با رسیدن تحریک به دسته دهلیزى بطنى، سمت چپ سپتوم بین بطنى زودتر دپوالریزه مى شود.   
بیشترین زمان هدایت پیام الکتریکى مربوط به کدام بخش قلب مى باشد؟  🍎

 گره دهلیزى بطنى ��  گره سینوسى- دهلیزى    
 فیبرهاى پورکنژ  فیبرهاى بین گرهى در دهلیز   

اثرات سیستم اتونوم بر قلب
گفتیـم کـه سـمپاتیک چـون در کل قلـب پخـش هسـت، هـم در کنتـرل ضربـان و هـم قـدرت پمـپ قلبـى دسـت دارد. ولـى 
پاراسـمپاتیک بیشـتر در دهلیزهـا و گره هـاى سینوسـى دهلیزى و دهلیزى بطنـى حضور دارد، پس بدیهى اسـت که تأثیر آن بیشـتر 

بـر روى ضربـان قلب اسـت.
منفى تر  غشا  پتانسیل  و  شده  بیشتر  پتاسیم  خروج  به  غشا  نفوذپذیرى  استیل کولین  ترشح  با    (واگ)  پاراسمپاتیک  تأثیر 
مى شود. در نتیجه با کاهش تحریک پذیرى گره سینوسى دهلیزى و سرعت تولید و انتقال تکانه به بطن ها، خود تحریکى قلب را 

سخت تر مى کند.
تأثیـر سـمپاتیک  با ترشـح نوراپى نفریـن سـوراخ هاى غشـا بازتـر شـده و تعـداد بیشـترى سـدیم و کلسـیم وارد سـلول 
مى شـوند. بـا ورود سـدیم پتانسـیل غشـا مثبت تـر شـده و هدایـت و خودتحریکـى راحت تـر صـورت مى گیرد. کلسـیم هـم قدرت 

انقباضـى قلـب را افزایـش مى دهـد.

الکتروکادیوگرام یا نوار قلب
تا اینجا فهمیدیم که قلب یه تلمَبه ست که با انقباضش خون رو در بدن به گردش در میاره و فعالیت خودش رو مدیون تحریکات 
خودبخودى الکتریکى سلول ها به خصوص گره SA هست. اینم یاد گرفتیم که گره  SAدر دهلیز راست تحریک رو شروع مى کنه 
و موج دپوالریزاسیون -مثل افتادن یه سنگ توى برکه- اول همه ى دهلیزها و بعد با تأخیر بطن ها (ابتدا اندوکارد و در آخر اپى کارد) 
رو پوشش میده. منظور از دپوالریزاسیون اینه که داخل سلول که پیش از این نسبت به غشا و خارج منفى بود، با رسیدن تحریک و 
ورود سدیم مثبت میشه و از اون طرف یون هاى مثبت از غشا وارد سلول میشن و بار غشا منفى میشه. این جریان از دهلیز راست یا 
قاعده ى قلب، سلّول به سلّول میره جلو تا برسه به رأس قلب که کمى به چپ منحرفه. ما قراره با الکترود جریان بیرونى سلول ها رو 

ثبت کنیم نه درونى. بنابراین توى نوارقلب مسیر مثبت به منفى شدن پتانسیل غشاى سلول ها رو بررسى مى کنیم. حلّه؟!
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حاال نوار قلب چیه؟! نوار قلب ثبت همین فعالیت الکتریکى قلب از راه پوسته و جریان الکتریکى ناشى از تحریک و مثبت شدن 
 T و QRS ،P درون سلول ها و منفى شدن غشاى سلول ها رو با الکترودهاى پوستى ثبت مى کنیم. در نوار قلب نرمال سه موج
ثبت میشه که به ترتیب دپوالریزاسیون دهلیزها، دپوالریزاسیون و رپوالریزاسیون بطن ها هستن. اطالعات مقدماتى هر نوار قلب 

شامل ایناست: ضربانش چندتاست؟ محور قلب چه جوریه؟ و ... که در ادامه دونه دونه مى فهمیم
 ورق ECG/ EKG  یا نوار قلب: کاغذ نوار قلب یک خط کش ُمَدّرجه که محور x زمان و محور y  ولتاژ رو نشون میده. هر مربع 
بزرگ در محور x ، 0.2 ثانیه و در محور y 0.5 میلى ولته که از 25 مربع کوچک تشکیل شده. پس هر مربع کوچک 0.1 میلى ولت 

و  0.04  ثانَیه ست. 

محاسبه ى تعداد ضربان قلب: هر جا نوار قلب دیدى، تعداد مربع هاى کوچک و بزرگ بین دو R در کمپلکس QRS رو بشمار و با 
یکى از دو فرمول زیر تعداد ضربان رو کشف کن! تعداد ضربان نرمال بین 60 تا 100تا در دقیَقه ست که کمترش میشه برادى کاردى 

و بیشترش رو میگیم تاکى کاردى.

مثال

اشتقاق یا لیدهاى الکتروکاردیوگراف
گفتیم براى ثبت نوار قلب باید از الکترودهاى سطح پوست استفاده کنیم. برحسب اینکه الکترود مثبت و منفى رو کجا قرار بدیم 
لیدهاى متفاوتى خواهیم داشت. دو دسته لید اندامى و سینه اى داریم. قبلش یادآورى مى کنم  جهت جریان قلب از کجا به 
کجاست؟! از قسمت دپوالریزه (دهلیز راست) به سمت قسمتى که هنوز تحریک نشده (رأس قلب). و چون با دپوالریزاسیون غشا 
منفى میشه یعنى از سمت منفى به مثبت در قلب حرکت مى کنه. پس اگر الکترودها رو جورى وصل کنیم که الکترود منفى 
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نزدیک قسمت تحریک شده (منفى) و الکترود مثبت نزدیک قسمت تحریک نشده (مثبت) قرار بگیره نوار قلبى با QRS مثبت 
خواهیم داشت که نشانگر اصلى دپوالریزاسیون بطن هاست. در ثبت لیدها از سه اندام دست راست، دست چپ و پاى چپ استفاده 
مى کنیم که سه گوشه ى قلب هستن. تا همین جا خودت حتمًا یه 

بُردار  قلب  محور  زدى!  حدس  قلب  محور  مورد  در  چیزایى 
میانگین جهت داریه که جهت حرکت جریان دپوالریزاسیون رو 
در قلب نشان میده که تا حاال شونصد بار گفتم از دهلیز راست 
به رأس قلبه. دونستن محور قلب به ما کمک مى کنه ببینیم 
وقت  یه  نکنه  نه؟!  یا  مى کنه  رد  درست  رو  جریان  داره  قلب 
جریان  و  باشن  افتاده  کار  از  تحریکى  یا  هدایتى  سلول هاى 
منحرف بشه بره یه ور دیگه؟! یادت باشه که این 12 لید مثل 
عکس  قلب  از  مختلف  جهات  از  که  هستند  دوربین هایى 
هرکدوم  و  دارن  فرق  کمى  هم  با  دلیل  همین  به  مى گیرن 
زاویه ى متفاوتى از قلب رو نشون میدن. هر لید میگه من 

و قلب؛ یهویى!
1- اشتقاق هاى اندامى: شش لید اندامى داریم که سه تاشون دو قطبى و سه تاشون 
تک قطبى تقویت شده هستند. ما با کمک دو تا از این لیدها مى توانیم محور میانگین 
قلبى رو بکشیم. اگه فکر کردى سخته یا یاد نمى گیرى خیلى خودتو اذیت نکن. سؤاالیى 

که ازش میاد راحته.
الف) اشتقاق هاى دو قطبى اندام ها: دو الکترود رو به دو اندام وصل مى کنیم. وقتى 
الکترود منفى رو به دست راست و الکترود مثبت رو به دست چپ ببندیم لید I افقى ثبت 
میشه. در لید II هم چنان الکترود منفى رو به دست راست بستیم و الکترود مثبت رو به 

پاى چپ مى بندیم. در لید III الکترود منفى رو به دست چپ و الکترود مثبت رو روى پاى چپ مى بندیم. همونطور که دیدى مثل 
 QRS آقاى آینتهوون از سه گوشه ى قلب استفاده کردیم پس مى تونیم یه مثلث دور قلب بکشیم. هر سه لید به صورت طبیعى
مثبت دارند. قانون آینتهوون چى هست؟  جمع جبرى پتانسیل دو لید از سه لید برابر است با پتانسیل لید سوم. براى مثال اگر 

پتانسیل لید I برابر مثبت 0/5 و لید III برابر مثبت 0/7 باشه، پس لید II برابره با مثبت 1/2.
براى رسم محور میانگین قلب باید بتونیم هر کدوم از لیدها رو از یک نقطه ى مرکزى رسم کنیم تا در نهایت با داشتن دو لید، بُردار 
میانگین قلب رو به دست بیاریم. با لید I و II که مشکلى نداریم فقط لید III رو باید همون جورى که تو دبستان یاد گرفتى بردارى 

بذارى رو همون نقطه ى مرکزى فرضى.
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ب) اشتقاق هاى تک قطبى تقویت شده ى اندام ها: (aVF-aVL-aVR) در این سه لید از سه اندام قبلى استفاده میشه 
با این تفاوت که دو اندام به الکترود منفى و یکى به مثبت وصل میشه. اسم اشتقاق هم برحسب اندامیه که به الکترود مثبت وصله. 
اشتقاق aVR  یعنى سر مثبت به دست راست، aVL  سر مثبت به دست چپ و aVF  یعنى سر مثبت به پاى چپ وصل باشه. 

براى رسم فلش جهت دار نوکمون که معلومه به کدوم سمته، مبدأ هم وسط خطیه که 2 جزء رو به هم وصل میکنه.
      

دو تا شکل باال رو اگر یاد بگیرى انگار کل نوار قلب رو یاد گرفتى. عکس سمت چپ خیلى ساده جهت جریان در سه لید تقویت 
شده ى اندامى رو نشون میده که در مقابلش مثل قبل هر سه را از همون نقطه مرکزى رسم کردیم. در شکل سمت راست هم هر 
شش تا لید اندامى رو مى بینى که زاویه ى هر بردار نسبت به خط افق کنارش نوشته شده. اگه یادت باشه لید I در راستاى افق به 

سمت دست چپ هست و زاوَیه ش ِصفِره. لید  aVF  هم زاویه ى 90 درجه داره.
2- اشتقاق هاى قفسه ى سینه (جلوى قلبى):

 شش لید قفسه ى سینه اى داریم از v1 تا v6. الکترود مثبت به یکى از شش نقطه ى قلبى و الکترود منفى هم به هر سه اندام قبلى 
وصل میشه. V1 و V2 به ترتیب راست و چپ استرنوم و هر دوQRS  منفى دارند. چون نزدیک قاعده ى قلب هستند و زودتر 

دپوالریزه میَشن. V6 و V5وV4  و V3 هم همگى مثبتن که جاشون رو توى شکل مى بینى. 

رسم محور قلبى: گفتیم که براى رسم محور قلب داشتن دو لید کافیه و باید لیدها رو از نقطه ى مرکزى قراردادى رسم کنیم.
بُردار میانگین قلب طبیعى 59+ درَجه ست و اندکى متمایل به چپه (قلب هم دایورت کرده به چپ). یعنى دقیقًا مطابق با لید    
II. به همین دلیل همیشه با توجه به لیدهاى II ،I و AvF جهت بُردار رو مى فهمیم. نفهمیدى؟ آقا ولش کن. خالصه ى 
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تموم این داستانا این جملَه ست  اگه نوارقلب دادن دستت یا توى سؤال پرسیدن جهتش جند درجه ست ببین این سه تا لید 
  مثبتن یا منفى. مثل این سؤال

جمع جبرى ولتاژ کمپلکس QRS در دو لید I و aVF مثبت شده، زاویه ى قلب باید در چه حدودى باشد؟  🍎

-120        +120 
-50       💉 +50 

انحراف محور در بیمارى هاى بطنى
انحراف محور به چپ  وقتى محور الکتریکى قلب در خالف جهت عقربه هاى ساعت از 59 + درجه به سمت صفر و قبل از اون 

منحرف میشه.
توى چه شرایطى محور به چپ منحرف میشه؟ پایان بازدم عمیق، درازکش به پشت، افراد چاق و قد کوتاه (دیافراگم قلب رو به 

.(LBBB) طرف باال مى کشه)، هیپرتروفى بطن چپ (به دلیل تنگى دریچه ى آئورت و ...) و بلوك شاخه ى چپ
انحراف محور به راست  وقتى محور در جهت عقربه هاى ساعت (به سمت راست) منحرف میشه.

پایین)،  میاد  یکم  (قلب  بلند  قد  و  الغر  افراد  ایستاده،  حالت  عمیق،  دم  پایان  میشه؟  منحرف  راست  به  محور  شرایطى  چه  توى 
هیپرتروفى بطن راست (به دلیل تنگى دریچه ى شریان ریوى، تترالوژى فالو یا نقص دیواره ى بین بطنى) و بلوك شاخه ى راست 

.(RBBB)
محور قلب در موارد هیپرتروفى به دو علت منحرف میشه: 

1. هر طرفى که تپل تر میشه، پتانسیل بیشترى مى سازه.
2. سمت سالم زودتر دپوالریزه میشه و بردار بزرگ از سالم به طرف محل هیپرتروفى ایجاد میشه.

:QRS ولتاژهاى غیرطبیعى
QRS بلند رو در موارد هیپرتروفى قلب داریم.    

  (e PPe I) کوتاه در سه حالت ایجاد میشهQRS    
infarction ← انفارکتوس قدیمى 

 تجمع مایعات در حفرات پریکارد و پلورا ←Pericardial and pleural effusion. تجمع آب و مایع نمى ذاره تحریک 
به پوست برسه

emphysema ← آمفیزم ریوى 
QRS طوالنى: QRSى که بیشتر از زمان طبیعى (0,06 تا 0,08 ثانیه) طول مى کشه و دو دلیل اصلى داره: 

آ) هیپرتروفى بطن ها  عالوه بر QRS طول کشیده (تا 0,12 ثانیه) باعث انحراف محور قلب به سمت هیپرتروفى میشه.
ب) بلوك پورکنژ  عالوه بر QRS ِ طول کشیده (0,14 ثانیه و یا بیشتر) باعث انحراف محور قلب به سمت بلوك میشه. 

  به دالیل زیر ایجاد مىشه :(Bizarre) عجیب غریبQRS  
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قلب زخم بشه و بافت Scar جاش بیاد.. 1
2 .حاال بپر پایین دو تا تست بزن (توى لیدها 2 یا 3 شاخه میشه QRS شکل) بلوك شاخه اى رخ بده

چنانچه موج R در لید شماره 3 نوار قلبى به صورت دو شاخه دیده شود کدام گزینه محتمل تر است؟   🍎
 هایپرتروفى بطن چپ  بلوك شاخه ى چپ ��     

 بلوك درجه 2 دهلیزى بطنى  بلوك کامل (درجه 3) دهلیزى بطنى   
�� در نوار قلب یک بیمار 65 ساله محور الکتریکى 120 درجه و طول مدت کمپلکس QRS 0.18 ثانیه محاسبه شده است. 

تشخیص احتمالى چیست؟
 تنگى دریچه ى ریوى  تنگى دریچه ى آئورت    

بالك شاخه  ى راست ��  بالك شاخه ى چپ    
جریان ضایعه: گاهى اوقات یه صدمه ى جانسوزى به یه نقطه قلب وارد میشه که باعث میشه اونجا دپوالریزه بمونه و بقیه جاها 
ریوالریزه بشن و عادى باشن، این حالت باعث میشه اون محل آسیب دیده به بقیه ى جاهاى قلب موج بفرسته. دالیل این ضایعه 

همه پاتولوژیکن: تروما، عفونت و ایسکیمى موضعى.
نقطه ى J: نقطه ى صفر مرجع براى بررسى جریان ضایعه ست. جایى که QRS تموم میشه، یک خط صاف بعد از اون وجود داره 

که J point رو نشون میده. یعنى موقعى که همه جاى قلب دپوالریزه شده و جریانى برقرار نیست.
 T اختالالت موج

  در همه ى لیدها مثبته ولى در سه حالت غیر طبیعى میشه T درحالت عادى موج
 تأخیر در دپوالریزاسیون بطن ها که موج T عکس قطبیت QRS رو نشون میده (اگه QRS باال باشه،T میاد پایین)

 داروى دیژیتال مصرف کنیم که موج T وارونه یا دوفازى میشه (داروى دیژیتال مثل دیگوکسین که واسه مریضاى قلبى استفاده 
میشه.)

 ایسکیمى خفیف رخ بده که موج T در هر سه لید استاندارد منفى میشه. پس فردا یادت باشه اگه دکتر شدى توى اورژانس واست 
مریض قلبى آوردن حتمًا توى نوارقلبش دنبال T invert بگردى. مى تونه بهت بگه مریض داره سکته مى کنه!

آریتمى هاى قلبى 

ریتم هاى سینوسى غیرطبیعى
تاکى کاردى (ضربان < 100) که در دماى باال، تحریک سمپاتیک (در خون ریزى ها) و مسمومیت قلبى ایجاد میشه. البته   

قبًال هم گفتم که در دماى باالى طول کشیده بعد از تاکى کادى، خستگى قلبى و کاهش ضربان داریم.
برادى کاردى (ضربان > 60) که در ورزشکاران و تحریک واگ داریم.  

قلب ورزشکارا خون زیادى پمپ مى کنه، شاخه هاى شریانى پرخون میشن که با رفلکس گردش خون باعث کاهش ضربان قلب 
میشه.
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در سندرم سینوس کاروتید، تحریک زیاد این سینوس باعث میشه که هى واگ تحریک بشه و ضربان قلب رو کاهش بده.

بلوك هاى قلبى 
از اول مسیر هدایتى شروع مى کنیم، دونه دونه بلوك ها رو مى گیم:

  (دهلیزى) 1) بلوك سینوسى دهلیزى: تو اسمش هست دیگه
AV ـــــــــ  ادامه ى کار تولید تکانه مى افته گردن گره  (بلوکه SA چون) دهلیزى حذف میشه P موج

2) بلوك دهلیزى بطنى: این بلوك سه مدل کلى II ،I و III داره. برات یه داستان واقعى میگم که تا آخره عمر یادت نره 
ولى قبل از اون دالیل بلوك دهلیزى بطنى رو بدون: ایسکمى AV یا دسته هاش، التهاب AV یا دسته هاش، فشار به AV یا 

دسته هاش، تحریک خیلى شدید واگ.
حاال داستانمون: یکى بود یکى نبود غیر از کیومرث (QRS) و پونه (P) هیچ کس نبود. اینا تازه اول نامزدیشون بود و هر شب شام 
با هم مى رفتن بیرون قرارشونم ساعت 8 بود. ولى بعد یه مدت کیومرث خان به جاى ساعت 8 یه روز 8:15، یه روز 8:30، یه روز 

 I 8:45 و ... میومد (یعنى میومد ولى هى دیر و دیرتر)← بلوك درجه
آقا کیومرث که تمبونش دوتا شده بود بعد از یه مدت این جورى شد. هى هر شب یه ربع دیرتر میومد تا جایى که یه شب کًال نمیومد. 

II ولى فرداش به غلط کردن مى افتاد و سر وقت میومد و دوباره تأخیر تا نیومدن و... ← بلوك درجه
بزرگاى فامیل گفتن واسه حل این مشکل راه حل دادن و گفتن ازدواج کنید. خالصه آقا کیومرث با 3 میلیون وام ازدواج مراسم 
عروسى و خونه و ماشین و اینا گرفت (یه مقدارشم پس انداز کرد) و رفتن خونه ى بخت... اما  اى دل غافل... تو خونه ى بختم از این 
خبرا نبود که... به جایى رسید که هر کى سرش دیگه به کار خودش بود. یعنى آقا لم مى داد روى مبل و 90 مى دید، پونه خانوم هم 

III یا توى تلگرام یا توى آشپزخونه بود و هرکى ساز خودشو مى زد ← بلوك درجه
  !نتایج اخالقى

بلوك درجه I ← طوالنى شدن فاصله ى PR بیش از 0/2 ثانیه (زمانشو به مثال ربط نده!)
بلوك درجه PR ←II طوالنى (s 0/25 -0/45) و Dropped Beat (هرچند ضربان تو یکى QRS نیست) 

:III بلوك درجه
(QRSو P عدم هماهنگى بین) هر کى واسه خودش مى زنه  

SA براى دهلیز و AV هم براى بطن ضربان میده.  
نتایج غیراخالقى رو هم خودت بگیر دیگه!

3) بلوك ناقص داخلى بطنى: بلوك سیستم پورکنژ که به بعضى قسمت هاى قلب تحریک نمى رسه، EKG یک شکل خاصى 
مى گیره که بهش مى گن electrical alternans یا تناوب الکتریکى. QRS یکى درمیون کوتاه و بلند میشه.

  (MID) :دالیل بلوك ناقص داخل بطنى
Myocarditis = میوکاردیت 

Ischemia = ایسکیمى
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Digital = مسمومیت دیژیتال

(انقباض  میده  زودرس  انقباض  و  مى سازه  ضربان  خودش  واسه   (... بطن،  (دهلیز،  قلب  توى  جایى  یه  زودرس:  انقباضات 
اکستراسیستول – ضربان نابجا). از اونجایى که بچه هاى زودرس همیشه به دنبال یک فشار و اختاللى در مامان دنیا میان، پس 

انقباض زودرس هم به دنبال ایسکیمى موضعى و فشار پالك کلسیفیه روى قلب و تحریک سمى AV ایجاد میشه.
انقباض زودرس دهلیزى  (PAC) موج P به QRS نزدیک میشه، در اثر مصرف سیگار، قهوه، کافئین و کم خوابى رخ 

میده.
انقباض زودرس بطنى (PVC) کیومرث (QRS) پررو شده (ولتاز زیاد و پهن شده) یه زن دیگه گرفته تینا (T)! که اینم 

ساز مخالف خودشو مى زنه. علتش اینه یه جایى توى بطن واسه خودش مستقل ضربان میده.
اختالالت رپوالریزاسیون قلبى  سندرم QT طوالنى (LQTS) یا افزایش فاصله ى دپوالریزاسیون بطن (Q) تا شروع 

  که مى تونه خدادادى یا اکتسابى باشه (T) رپوالریزاسیون بطن
 Na+ و K+ جهش در ژن کانال  دالیل خدادادى

دالیل اکتسابى  تغییر غلظت پالسمایى الکترولیت ها، داروهاى ضدآریتمى مثل کینیدین و آنتى بیوتیک مثل فلوروکینولون و 
اریترومایسین.

تاکى کاردى حمله اى: مى تونه فوق بطنى و بطنى باشه. ضربان قلب خیلى یهویى تند میشه و درمانش اینه یه جورى واگ رو 
تحریک کنى تا ضربان آروم بشه. مثًال فشار روى سینه یا سینوس کاروتید گردن و یا با مصرف ُکلّى دارو: کلونیدین، لیدوکاین. این 
دوتا دارو با افزایش نفوذپذیرى غشا به سدیم باعث بلوك تخلیه ى ریتمیک میشن. لیدوکاین على غم بى تربیت بودنش یه کاراى 

مثبتى هم مى کنه. مثل اینا که ساقى مواد مخدرن اما به عّمه ى پیرشون کمک مالى مى کنن.
  انواع تاکى کاردى حمله اى

فوق بطنى  یه جایى باالى بطن ریتم نابجا میده؛ مثًال دهلیز یا گره دهلیزى - بطنى. شکلش این جوریه که گاهى P معکوس 
میده و بیشتر در جوون هاى مثل من و تو رخ میده.

بطنى  باالیى مال جوون ها بود ولى این یکى توى پیرها یا آدمایى که آسیب ایسکمیک بطن داشتن رخ میده که خیلى خطرناکه 
و مى تونه فیبریالسیون بطنى بده و طرف رو بفرسته سینه ى قبرستون. 

قلب  دیوار  و  در  به  خودشونو  هى  یعنى  مى کنن!  رم  گفتنى  قول  به  قلبى  تکانه هاى  که  حالتیه  این  بطنى:  فیبریالسیون   
مى کوبونن، قلب هم گیج میشه. یه گوشه ش منقبض میشه، یه ورش ریلکسیشن در پیش مى گیره!

نتیجه: بطن به طور هماهنگ نمى تونه منقبض شه و خون رو نمى تونه کامل پمپ کنه. جورى که اگه در عرض 2 تا 3 دقیقه درمان 
نشه خون به مغز نمى رسه و مریض میره سفر آخرت.

مهم ترین عوامل شروع کننده ى فیبریالسیون: شوك الکتریکى ناگهانى مثل برق گرفتگى، ایسکمى عضله ى قلبى یا دستگاه هدایتى 
یا هر دو. 

 اساس ایجاد فیبریالسیون بطنى حالتیه به اسم پدیده ى ورود مجدد (re-entry). در حالت طبیعى وقتى تکانه وارد بطن میشه 
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و همه جارو تحریک مى کنه و برمى گرده جاى اولش، مى بینه همه جا توى تحریکه و رسالتش انجام شده و از بین میره تا تکانه ى 
بعدى بیاد. ولى توى سه مدِل قلب وقتى تکانه برمى گرده نقطه ى اول مى بینه اونجا ریلکس شده و دوباره تحریکش مى کنه و بى خود 

  و بى جهت یه حرکت چرخشى شروع مى کنه. اون سه مدل قلب ایناست
 قلب متسع و بزرگ به علت طوالنى شدن مسیر هدایتى.

 قلبى که کند شده و سرعت هدایت ایمپالس کم باشه مثل ایسکمى، بلوك پورکنژ و غلظت باالى+K خون.
 قلب با دوره ى تحریک ناپذیرى کوتاه ناشى از داروى اپى نفرین یا تحریکات الکتریکى مکرر.

درمان: اینا قلبشون فیبریله میشه، پس توى دکتر باید دفیبریله شون کنى. دوتا اتوى داغ مى گیرى دستت مى چسبونى به سینه ها. 
بعدم عین این فیلما از اتاق میاى بیرون میگى متأسفم.

 فیبریالسیون دهلیزى: اینم مثله قبلیه، همون آش و همون تکانه! اما برعکس قبلى کشنده نیست. در این حالت دهلیز خوب 
منقبض نمیشه و خون اون جورى که باید به بطن نمى رسه. با این حال کار بطن فقط 20 تا 30 درصد افت مى کنه، چون مقدار زیادى 

از خون به صورت پاسیو مى اومد تو بطن. البته اگه مراحل دیاستول و خون گیرى بطن رو یادت باشه!
علت: اتساع زیاد دهلیزها که در EKG موج P یا نیست یا ضعیفه. اما QRS طبیعیه.

فقط یه نکته اى هست: توى AF دهلیز تندتند ایمپالس مى فرسته به بطن و سرعت تحریک بطن ها زیاد میشه.
درمان: مثل قبلى ← شوك 

 فالتر دهلیزى: یعنى به ازاى هر دو یا سه ضربان دهلیزى، یک ضربان بطنى ایجاد میشه. پس درِ  EKG فالتر دهلیزى به 
ازاى هر دو یا سه تا موج P، یک کمپلکس T-QRS ایجاد میشه. اینجا برعکس AF موج P ریخته تو دست و پا.

علت: برعکس فیبریالسیون که چند تکانه مسئول بى نظمى بودن، اینجا یه موجه که اتفاقاً با نظم و ترتیب ولى سریع در یک جهت 
مشخص تو دهلیز مى چرخه ß انقباض دهلیز به 200 تا 350 بار مى رسه، ولى این جورى که یک جا منقبض و جاى دیگه ریلکسه!

 ایست قلبى: همه ى ایمپالس هاى ریتمیک قلب متوقف میشه.
علت: مثًال موقع جراحى که فرد دچار بى هوشى عمیقه مى تونه هیپوکسى ایجاد بشه و غلظت الکترولیت ها بهم بخوره. در نتیجه 

دیگه Pace maker هاى قلب نمى تونن ضربان سازى کنن و ایست قلبى رخ میده.
 pace makerدرمان: گذاشتن

قلبم اومد تو دهنم تا این فصل تموم شد. بریم بعدى.

+ دیدى وقتى کسى تو خونه زندگى نمى کنه، خونه سرد میشه؟

- آره، چطور مگه؟

+ هیچى! میخوام بگم قلب آدم که از خونه کمتر نیست!
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