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می دونم که همیشه نوارقلب، بالی جونت بوده �� ؛ پس به ترتیبی که می گم بخون.
می دونی که نوار قلب، فعالیت الکتریکی قلب رو نشون میده، این فعالیت به دو گره یا نود 

وابسته  است: 
گره سینوسی دهلیزی یا SA node به عنوان ضربان ساز اصلی  انقباض دهلیز و . 1

P  موج
گره دهلیزی بطنی یا  AV node انتقال با تأخیر موج تحریک به سیستم بطن که با . 2

فاصله ی PR یا فاصله ی انقباض دهلیز تا بطن مشخص میشه.
موج الکتریکی ، بعد از گره AV در حالت عادی میاد داخل سپتوم بین بطنی و پایین این گره، وارد 
باندل هیس و در ادامه هم دو شاخه میشه؛ Bundle branch راست و چپ و آخرشم وارد پورکنژ 

میشه تا حتی آخرین سلول عضله ی قلب رو منقبض کنه.

اول از همه یه ُگریز به الفبای نوار قلب بزنیم ��

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

14خیلی مهم نوار قلب و آریتمی

از خونه های کاغذ نوار قلب چی می دونی؟

 هر خونه ی بزرگ  برابر پنج تا خونه ی کوچک = mm 5 = 0.2 ثانیه

 هر خونه ی کوچک mm  1 = 0.04 ثانیه

 )Interval( همونطور که می بینی نوار قلب از سه موج اصلی و سه فاصله ی

مهم تشکیل شده:

رو  دهلیز  که  کانونی  یا هر   SA گره  فعالیت   حاصل   P موج   

منقبض کنه/ عرض نرمال: دو تا سه خونه ی کوچک )mm 3- 2( معادل 

0.12- 0.08 ثانیه. 
 فاصله ی  PR  معادل تأخیر در گره AV، از ابتدای موج P تا قله ی R/ عرض نرمال سه تا پنج خونه ی کوچک معادل 

0.2- 0.12 ثانیه؛ پس PR بزرگتر از یک خونه ی بزرگ دیگه طوالنی حساب میشه!
 موج  QRS  معادل سیستول و انقباض بطنی، که حداکثر سه خونه ی کوچک یا 0.12 ثانیه عرض داره.

 فاصله ی ST و موج  T  معادل دیاستول بطنیه که توی تاکی  و برادی کاردی می تونه کم و زیاد بشه. تو فصل بیماری  

ایسکمیک قلبی، مفصل می خونیش.

�� فاصله ی T تا P بعدی )TP( خط ایزوالکتریکیه که افت و صعود ST رو نسبت بهش می سنجیم.

قلب  ضربان  به  توجه  با  بطنیه.  دیاستول  و  سیستول  کل  معادل  که   T انتهای  تا   Q موج  ابتدای  از     QT فاصله ی   
کرد: اصالحش  صورت  این  به  باید  نرمال  غیر  شرایط  در  ولی  میشه   0.35  -0.44 بین  نرمال  قلب  ضربان  در   متفاوته؛ 

ــهQT = QT/√RR. توی این کسر همه چی بر حسب ثانیه است.
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پاسخ اصال برای چی انحراف محور داریم؟ هر وقت سمت راست یا چپ قلب غالب بشه، 

حاال به هردلیلی؛ محور به اون سمت منحرف میشه، مثل:

 انحراف محور به چپ 

به هایپرتروفی بطن چپ )LVH( فکر کن؛ مثل سوال روبرو. 1

2 .Inf MI انفارکتوس تحتانی یا

همی بلوک چپ قدامی.. 3

 انحراف محور به راست

به هایپرتروفی بطن راست )RVH( فکر کن. 1

2 .Lat MI انفارکتوس طرفی یا

همی بلوک چپ خلفی.. 3

بریم سر وقت آریتمی ها؛ فقط حواست به نوار قلبا باشه که عینًا تو امتحانت میاد.

قلب نرمال، بین 100- 60 ضربه در دقیقه میزنه. اول از همه برادی کاردی  های مهم مثل 

بلوک و یا ایست سینوسی و اختالل هدایت گره AV رو مرور کنیم:

 .)V6 تا V1( و شش لید قفسه ی سینه ای یا پره کوردیال )AVL و I، II، III، AVF، AVR( چندتا لید داریم؟ 12تا؛ شش لید اندامی
برای خوندن نوارقلب باید به ترتیب ریتم، ریت، محور یا axis و سپس تک تک موج  ها و فاصله ها رو بررسی کنیم؛ من از آخر شروع 

کردم و باال بهت موج ها و فاصله ها رو گفتم؛ حاال سه سوال اولیه رو مرور کنیم:

ریتم سینوسیه؟ اگر گره  SA ضربان رو تولید کرده باشه باید P ها یکسان، یک شکل و به ازای هر QRS یک موج P باشه و . 1

بالعکس.

ریت یا تعداد ضربان چندتاس؟ اول ببین منظمه یا نه. پس به فاصله های Rها با هم نگاه کن، اگر برابر بود منظم و اگر نبود . 2

تابلوئه که نامنظمه:
 اگر منظم بود  300 رو تقسیم بر تعداد خونه های بزرگ یا 1500 رو تقسیم بر خونه های کوچک مابین دو تا R بکن.

 اگر نامنظم بود  تعداد Rها تو فاصله ی 15 خونه ی بزرگ رو در 20 ضرب کن.

محورش چیه؟ اگر قلب رو دایره در نظر بگیری محور نرمال قلب . 3

 AVF و I ها( حدوداً 60 درجه یعنی یه جایی بین لیدR بردار برآیند(

روشنه  تکلیف  بود  منفی  اگر  ببین  رو   I لید  اول  گرفته.  قرار  مثبت 

 .AVF داریم، ولی اگر مثبت بود برو سراغ )RAD( انحراف به راست
I  مثبت و AVF مثبت  محور نرمال

I  مثبت و AVF منفی  یا نرماله یا انحراف به چپ )LAD(، پس برو سراغ لید II؛ اگر لید II مثبت بود، نرمال و اگر منفی بود 
انحراف به چپ داریم.

1 نوارقلب زیر از آقای ۶5 ساله ای جهت چکاپ گرفته 

بیمار محتمل تر است؟  برای  شده است  . کدام تشخیص 

)پره انترنی اسفند ۹۶- مشترک کشوری(

الف واریاسیون نرمال 

ب  هیپرتروفی بطن چپ  

ج  ایسکمی قلبی انترولترال

د انفارکتوس انتروسپتال
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برادی کاردی ها

گره SA و AV هر دوشون تو دهلیزن، پس با موج P و فاصله ی PR سر و کار دارن. 
P است. II بهترین لید برای ارزیابی  لید 

پاسخ �� اختالل گره SA )ایست و یا بلوک سینوسی(

دوتا  این  کافیه.  بگیری،  یاد  رو  بلوک سینوسی  یا  و  ارست  اختالالت گره سینوسی،  از 
تقریبًا معادل هم دیگه ان. رهبر قلب یا همون SA داره کارش رو می کنه ولی یهو ترمز 

می کنه، پس: 
یعنی سیکل  یک  یهو  نرماله،  چی  همه  و  ضربان  سینوسیه،  ریتم    قلب  نوار   💟
P-QRS-T به کل حذف میشه و بعد دوباره همه چی نرمال میشه. مثل سوال باال که کاًل 

ریتم سینوسیه، ریت نرماله، همه موج ها هم اوکین ولی یهویی بیت چهارم میفته، بعدشم 
همه چی نرمال میشه.

�� علت برادی آریتمی گره  SA علل درونی و یا علل بیرونی مثل تحریک شدید عصب
واگ، کم کاری تیروئید، داروها و اختالل الکترولیتی.

�� درمان  اگر علت مشخص بود، علت رو رفع کن. در صورت مشخص نبودن علت؛
اگر بی عالمت بود، اقدامی الزم نیست، ولی اگر برادی آریتمی عالمت دار داشت، پیس میکر 

دائمی دوحفره ای بذار.

�� اختالل گره AV )بلوک های دهلیزی- بطنی(

 PR مسئول انتقال تأخیری موج هدایتی از دهلیز به بطن و ایجاد فاصله ی AV گفتیم گره
هست )نرمالش 5-3 خونه ی کوچک(.

�� هر بلوکی در سطح خود گره AV باشه، PR طوالنی و QRS یا باریک یا نرمال
)زیر سه خونه ی کوچک( داره ولی اگر بلوک پایین گره AV )اینفرانودال( و توی باندل 
هیس باشه، احتمااًل PR نرمال و QRS پهن )باالی سه خونه ی کوچک( داره چون دیگه 
هدایت از دهلیز به بطن نرسیده و منشأ QRS بطنه. بلوک AV می تونه بی عالمت و یا با 

سنکوپ، تپش قلب و ... همراه باشه. پس سه نوع بلوک AV رو یاد بگیر:
1- بلوک AV درجه ی یک  بلوک معمواًل در سطح گره است. فقط PR به صورت 

یکسان طوالنی و باالی پنج خونه شده، هیچ بیتی حذف نشده و باقی موارد نرماله، مثل نوار 
زیر که PR طوالنی )دوتا خونه ی بزرگ( و یکسان داریم. البته دوتا خونه ی بزرگ میشه، 0.4 
ثانیه، ولی خب نظر دکتر نعمتی پور تو شکل 0.34 ثانیه بوده �� این بلوک معمواًل بی آزاره

و به غیر از رفع علت، اقدامی نیاز نداره.

است؟  کدام  زیر   ECG مورد  در  شما  تشخیص   2

)پره انترنی اسفند ۹4- قطبی(

 SA Node arrest  الف

 non conducted PAC ب

MOBITZ type2 AV block ج

 MOBITZ type1 AV block د

2سؤال
ــهالفپاسخ

ــان
بـیب

طـــ
ـر 

شـ
نــ



ژلــوفــن 2020

5 بیمار آقای ۷۹ ساله ای است که با نوار زیر به  علت 

سنکوپ آورده شده است. وی سابقه حمالت قلبی سنکوپ 
را ذکر می کند. تشخیص چیست؟ )پره انترنی اسفند ۹۹- 

کشوری(

الف مکث سینوسی 

ب ونکباخ

ج موبیتس تیپ 2

د بلوک کامل قلبی

پاسخ 2- بلوک AV درجه ی دو یا موبیتز  بر اساس سطح بلوک، دو تیپ داره:

 بلوک درجه ی دو تیپ یک یا موبیتز یک )ونکه باخ(  بلوک معمواًل در سطح گره 

AV بوده و QRS باریک )کم تر از سه خونه کوچک( است، البته در افراد مسن، گاهی این 

بلوک پایین تر از گره AV و در نتیجه QRS پهن است. در کل تو این بلوک مثل شکل 

زیر، PR به تدریج زیاد میشه تا باالخره یک بیت بیفته. این بلوک معمواًل خوش خیمه، 

حتی ممکنه به صورت نرمال تو خواب دیده بشه.

که می بندیم  هولتر  فقط  نیست،  اقدامی  به  نیاز  بود،  باریک   QRS اگر    درمان   💊

بلوک های شدیدتر رو رد کنیم، ولی اگر بیمار مسن یا QRS پهن بود، پیس میکر دائم 

میذاریم.

پاسخ  بلوک درجه ی دو تیپ دو یا موبیتز دو  بلوک معمواًل پایین تر از گره و اینفرانودال 

)در باندل هیس یا پایین تر( است، پس فاصله ی PR منظم و طبیعی است تا باالخره یکی از 

این Pها به بطن هدایت نمیشه و یک بیت بیفته؛ موبیتز دو بدخیم و اورژانس قلبیه،  چون 

ممکنه به بلوک کامل قلبی تبدیل بشه. شکل پایین رو ببین. 

�� درمان  اگر فواصل PR ثابت بود، سریع پیس میکر دائمی میذاریم.

پاسخ 3- بلوک AV درجه ی سه یا بلوک کامل قلبی ) )CHB بلوک معمواًل پایین تر 

از گره AV و گاهی هم در سطح گره است. هیچ کدوم از Pها به بطن هدایت نمیشن، 

پس دهلیز و بطن هر کدوم برای خودشون میزنن؛ Pها هم شکل ولی با فواصل متفاوت و 

غیروابسته از QRS می زنن. شکل سوال رو ببین. شرط  مهم نوار CHB، منظم بودن آن 

است؛ پس اگر نامنظم بود، بلوک کامل رد میشه. بلوک کامل حتماً بیمار رو عالمت دار میکنه 

و بیمار با شواهدی از جمله این موارد میاد: سیاهی رفتن چشم، تنگی نفس، سنکوپ، مرگ 

ناگهانی/ در معاینه: نبض کند، امواج برجسته )Cannon A( در نگاه به گردن و ژگوالر، 

صدای اول و فشار خون متغیر.

�� درمان  پیس میکر بذار.

3 با توجه به نوار قلب زیر کدامیک از گزینه های صحیح 

نیست؟ )پره انترنی شهریور ۹۷  - قطبی( 

الف محل بلوک به طور تیپیک در سطح گره AV قرار دارد . 

ب معموالً کمپلکس های QRS باریک است . 

نرمال  به  تمایل  فعالیت  با  معموالً  بلوک،  این  در  ج 

شدن آن و با استراحت بازگشت مجدد آن دیده می شود . 
د در این نوع بلوک ماساژ سینوس کاروتید آن را بهتر 

و تجویز آتروپین سبب تشدید آن می شود . 

345سؤال
دالفدپاسخ

4 در خانم ۸0 ساله با شکایت سرگیجه، ضعف، بی حالی 

بطنی مطرح  بلوک دهلیزی-  نوع  تراسه ی روبرو کدام  و 

است؟ )پره انترنی شهریور ۹4- قطبی(

الف موبیتز تیپ دو درجه دو  
ب درجه یک 

ج موبیتز تیپ یک )ونکباخ( درجه دو

د درجه سه 
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۶سؤال
جپاسخ

تاکی کاردی

تاکی کاردی های قلب رو از نظر منشأ به باالی بطنی )سوپراونتریکوالر( و بطنی )ونتریکوالر( 
تقسیم می کنیم؛ در فوق بطنی ها QRS نرمال و باریکه ولی در بطنی ها QRS پهنه.

تاکی کاردی های فوق بطنی

به دو دسته ی منظم )فالتر دهلیزی( و نامنظم )فیبریالسیون دهلیزی( تقسیم می شوند و 

چهار ویژگی مشترک دارند:
QRS باریک و نرمال. 1

تاکی کاردی )ریت باالی 100 تا(. 2

فشار خون، سرگیجه، کاهش سطح . 3 افت  قلبی،  برون ده  و کاهش  قلب  تپش  عالئم: 

هوشیاری، سنکوپ، درد قفسه سینه، تنگی نفس.

یافته های بالینی: پالس سریع که در تاکی کاردی فوق بطنی حمله ای یا PSVT، منظم . 4

و در تاکی کاردی دهلیزی با کانون متعدد یا MAT و فیبریالسیون دهلیزی یا AF، نامنظم 

است.

�� سینوس تاکی کاردی

سینوس تاکی کاردی ریتم سینوسی ولی ریت بیش تر از 100 داره، پس می تونه در شرایط 
استرس )مثل تب، ورزش، آنمی و ...( به صورت فیزیولوژیک و یا خودبخود ایجاد بشه.  

�� نوار قلب  دو ویژگی تاکی کاردی  فوق بطنی رو داره.
�� درمان سینوس تاکی کاردی  بتابالکره ولی اگر جواب نداد ابلیشن و سوزاندن گره

SA و پیس میکر می تونه کمک کنه.

)PSVT( پاسخ تاکی کاردی فوق بطنی حمله ای

به دنبال پدیده ی ورود مجدد در گره AV و مسیر فرعی، تاکی کاردی فوق بطنی حمله ای 
ایجاد میشه. تاکی کاردی اکتوپیک جانکشنال و جانکشنال غیر حمله ای، بخش عمده ای از 

PSVTها را در کودکان شامل می شوند. 

�� عالئم   PSVT حمالت این تاکی کاردی به صورت تپش قلب، تنگی نفس و غیره
به صورت ناگهانی شروع و تمام میشه. 

�� نوار قلب  PSVT عالوه بر ویژگی های تاکی کاردی فوق بطنی، ریتم منظم و ریت
باال داره و معمواًل در نوار قلب P دیده نمیشه، چون قاطی کمپلکس QRS شده. اگر توی 
متن سوال به کلمه حمالت ناگهانی اشاره شد یا توی نوار قلب ریتم بیمار منظم و سینوسی 
بود اما به طور ناگهانی به صورت منظم تاکی کارد شد، جواب PSVT است. مثل این خانم 

30 ساله.

۶ بیمار خانم 30 ساله ای با شکایت تپش قلب و سابقه ی 

حمالت مشابه و ناگهانی به اورژانس مراجعه کرده است  . 

در معاینه فشار خون سیستولیک ۹0 میلی متر جیوه و نوار 

قلب بیمار به صورت زیر است  . کدام تشخیص جهت بیمار 

مطرح است؟ )پره انترنی شهریور ۹۶- قطبی(

Atrial fibrillation الف

Atrial flutter ب

Paroxysmal supraventricular tachycardia ج

 Ventricular tachycardia ــهد
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�� مدیریت و درمان  PSVT اگر مریض پایدار نبود، باید کاردیوورژن با شوک پاسخ

الکتریکی سینکرونیزه انجام بدی. اگر مریض پایدار بود؛ به ترتیب زیر عمل کن:

 اگر بروئی کاروتید و سابقه ی سکته مغزی نداشت: مانورهای سمپاتولیتیک و واگوتونیک 

)ماساژ سینوس کاروتید، مانور والسالوا( بده. اگر جواب نداد برو مرحله بعد.

 اگر مورد پیوند قلب نبود و سابقه ی برونکواسپاسم نداشت: آدنوزین وریدی بده. اینجا در 

کنار آدنوزین میشه بتابالکر وریدی و مسدودکننده  ی کانال کلسیمی )دیلتیازم، وراپامیل( 

هم بدی. اگر جواب نداد، برو مرحله ی آخر. 

 بالک کننده های AV node + کاردیوورژن در کنار پروکایین آمید تزریقی و یا ایبوتیلید.

این بیمار هم به چهار دلیل، PSVT دارد: ریتم سینوسی و منظم، ریت باالی 100 )اینجا 

150( و QRS باریک یعنی کم تر از 0.12 ثانیه، نداشتن P واضح.

AVNRT یا AV پاسخ تاکی کاردی ورود مجدد گره

شایع ترین شکل PSVT، تاکی کاردی ورود مجدد گره AV یا AVNRT است که با انتقال 

ایمپالس از دهلیز به بطن، مجدداً از مسیر فرعی به دهلیز و باال برمی گردد. این آریتمی در 

خانم ها شایع تر است و بیمار معمواًل مشکل ساختار قلبی ندارد، AVNRT، پیش آگهی خوبی 

دارد. پس: 

�� نوار قلب  ریتم منظمه، هم چنین عالوه بر ویژگی های تاکی کاردی فوق بطنی، گاهًا

P مخفی تو دل QRS و موج S کاذب )pseudo S( در انتهای QRS لیدهای تحتانی و یک 

موج r  کوچک )pseudo r یا r کاذب( در انتهای QRS در لید V1 داریم. در نوع آتیپیک 

P-R ایمپالس از مسیر کوتاه و سریع پایین میاد و از مسیر کند و طوالنی باال میره، فاصله

طوالنی است و موج P در لیدهای تحتانی منفی است.

�� از ویژگی های مهم AVNRT پاسخش به بلوک گره AV است که برخالف سینوس

یا  با تحریک واگ مثل ماساژ سینوس کاروتید، سرفه و  تاکی کاردی، به صورت کامل 

 AVNRT درمان های  از  یکی  درواقع  و  میشه  برطرف  حاد  موارد  در  آدنوزین  تجویز 

محسوب میشه.

�� درمان  AVNRT در حالت حاد مشابه PSVT است، از جمله:

ماساژ سینوس کاروتید. 1

آدنوزین وریدی )اولین دارو( و در صورت عدم موفقیت. 2

بتابالکر و یا وراپامیل وریدی. 3

۷ خانم 22 ساله ای بدون سابقه قبلی بیماری خاص و یا 

مصرف دارویی به علت تپش قلب و تنگی نفس ناگهانی از 

نیم ساعت قبل به اورژانس مراجعه می کند. فشار خون وی 

در بدو مراجعه 110/۷0 و O2 sat=۹۸% است. نوار قلب 

زیر از وی گرفته می شود. بعد از مانیتورینگ و رگ گیری، 

کدام درمان جهت وی ارجح تر است؟ )پره انترنی خرداد و 

شهریور 1400- کشوری( 

الف جویدن 300 میلی گرم آسپرین 

ب  تزریق 5000 واحد هپارین 

ج تزریق ۶ میلی گرم آدنوزین 

د تزریق فیبرینولتیک )استرپتوکیناز(

۷۸سؤال
دجپاسخ

۸ بیماری با تپش قلب ناگهانی و فشار خون 110/۶0 

کاهش  یا  تنگی نفس  سینه،  قفسه ی  درد  بیمار  آمده. 

هوشیاری ندارد. در کدام بیمار آدنوزین به عنوان درمان 

 -۹۸ آذر  و  خرداد  )پره انترنی  است؟  مناسب  اولیه، 

میان دوره ی کشوری(

الف مرد ۶5 ساله ای با سابقه ی بیماری ایسکمی قلبی و 

تاکی کاردی با کمپلکس پهن منظم 

و  قلبی  بیماری  سابقه ی  بدون  ساله   ۶5 خانم  ب  

تاکی کاردی با کمپلکس باریک نامنظم

ج آقای 44 ساله ای با سابقه ی بیماری ایسکمی قلبی و 

تاکی کاردی با کمپلکس باریک نامنظم 

با  قلبی  بیماری  سابقه ی  بدون  ساله   2۸ آقای  د 

تاکی کاردی با کمپلکس باریک و منظم  

ــه
ــان

بـیب
طـــ

ــر
نــش
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پاسخ فالتر دهلیزی 

در فالتر دهلیزی به جای کانون گره سینوسی، یک کانون دهلیزی دیگر به صورت منظم 

با مکانیسم ورود مجدد )macro-reentry( مکرراً ایمپالس تولید می کنه؛ در نتیجه دهلیز 

حدود 300 تا P منظم و یک شکل می زنه ولی حدود 140 تا QRS ایجاد میشه. به عبارت 

دیگر، پاسخ بطنی 2:1 است. اما در شرایطی مثل حین ورزش، پاسخ بطنی میتونه به 1:1 

برسه که این موضوع احتمال ایجاد عوارض همودینامیک رو باال میبره.

�� نوار قلب  عالوه بر دو ویژگی تاکی کاردی فوق بطنی، گفتیم فالتر منظمه پس

اره ایه؛  با شکل های یکسان و   P از نوار قلب پر  با هم یکسان و سرتاسر  فاصله ی Rها 

داریم.  باریک   QRS یک  دندونه،  سه  تا  دو  هر  ازای  به  که  بعد  صفحه ی  شکل   مثل 

بهترین لیدها برای بررسی P دندونه اره ای فالتر، لید II، III و AVF است. دلیلش اینه 

که 80% فالترهای دهلیزی تیپیک در خالف جهت عقربه های ساعت حرکت می کنند پس 

در لید های تحتانی )II.III.aVF( امواج دندونه اره ای منفی داریم. اما در سایر موارد که 

در جهت عقربه های ساعت حرکت می کنند، امواج مثبت در لیدهای تحتانی ثبت می شود.

�� یکی از راه های تقلب برای تشخیص فالتر دهلیزی، بالک موقت گره AV با ماساژ کاروتید

یا آدنوزینه که در شرایط فالتر مثل سوال باال ریت قلب یعنی QRSها کم میشه ولی همچنان 

آریتمی فالتر با نمای دندونه اره ای توی زمینه ی نوارقلب دیده میشه.

�� درمان  اکثراً کاردیوورژن یا شوک الکتریکی سینکرونیزه 50 تا 100 ژولی الزم

میشه.

AF فیبریالسیون دهلیزی یا 💎

صورت  به  کانون  صدها  سینوسی،  گره  کانون  یک  جای  به  دهلیزی  فیبریالسیون  در 

 irregularly( نامنظم ایمپالس تولید می کنند و در نتیجه بطن هم با ریت باالتر و نامنظم

irregular( منقبض میشه؛ فرض کن دهلیز حدود 400 تا P نامنظم و متفاوت میزنه ولی 

حدود 140 تاش باعث ایجاد QRS میشه، یه جورایی قلب رو ویبره است! ��

کیا بیشتر در معرض AF هستند؟ افراد مسن باالی هفتاد سال، مبتالیان به بیماری های قلبی 

مثل تب روماتیسمی و سندرم  WPW، آنمی، پرکاری تیروئید، مصرف الکل، اپیزودهای حاد 

واگوتونی، فشارخون باال و غیره. پس اگر بیماری ریتم AF داشت عالوه بر بررسی قلبی و 

اکو باید از جهت آنمی و تیروئید هم ارزیابی بشه.

�� عالئم  چون با سن باال زیاد میشه، ممکنه بدون عالمت باشه. بعضی از مبتالیان

با تپش قلب مراجعه کرده است،  ۹ آقای 40 ساله ای 

همان گونه که در الکتروکاردیوگرافی زیر دیده می شود با 

ماساژسینوس کاروتید سرعت بطنی تاکی کاردی کاهش 

یافته است، کدام تشخیص جهت این بیمار مطرح است؟ 

میان دوره ی  آبان ۹۶-  و  قطبی  شهریور ۹5-  )پره انترنی 

کشوری(

الف تاکی کاردی سینوسی

ب  فالتر دهلیزی 

ج فیبریالسیون دهلیزی

د فیبریالسیون بطنی  

۹سؤال
ــهبپاسخ

ــان
بـیب

طـــ
ــر
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عالئمی مثل تپش شدید، تنگی نفس افت فشار خون، احتقان ریوی و دردهای آنژینی را 

تجربه می کنند.

با هم Rها  فاصله ی  نامنظمه؛ پس  و  است  ویبره  روی  قلب  گفتیم    قلب  نوار   💟

متفاوته و سرتاسر نوار قلب پر از P با شکل های مختلفه، در واقع P واضح، دیده نمیشه. 

ویبره ی شکل پایین رو ببین!

�� عوارض  AF از اونجایی که دهلیز به خوبی منقبض نمیشه، بیمار مستعد پاسخ

لخته و در نتیجه سکته )شایع ترین عارضه(، نارسایی قلبی و مرگ میشه. سکته ای که به 

دنبال AF ایجاد میشه، به خصوص سکته ی مغزی، هشت ریسک فاکتور مهم داره که 

بهش میگن امتیاز CHA2DS2- VASC. این ریسک فاکتورها همگی یک امتیاز دارند، 

به جز سن بیشتر و مساوی 75 سال و سابقه ی استروک، TIA و یا ترومبوآمبولی شریانی 

که دو امتیاز دارند:

 نارسایی احتقانی قلب و اختالل عملکرد بطن. 1

2 .HTN 

سن بیشتر یا مساوی  75. 3

 دیابت. 4

 سابقه ی استروک، TIA و یا ترومبوآمبولی شریانی. 5

 سابقه ی MI، بیماری عروق محیطی و پالک آئورتی. 6

سن بین 65 تا 74 سال. 7

جنس مؤنث. 8

پاسخ �� درمان  در فیبریالسیون دهلیزی سه مشکل بزرگ داریم؛ استعداد باالی

 لخته سازی، ریتم نامنظم و ریت باال. پس درمان بیمار سه جزء داره

 کنترل ریت  بتابالکر و کلسیم چنل بالکر )دیلتیازم و وراپامیل( انتخاب اول هستند ولی 

اگر بیمار نارسایی قلبی داشت به جای کلسیم چنل بالکر از دیگوکسین استفاده می کنیم، 

مثل این مریض. در غیر این صورت هیچوقت به تنهایی تجویز نمیشه.

 کنترل ریتم  برای سینوسی کردن ریتم AF دو انتخاب داریم:

دارویی: آمیودارون، ایبوتیلید و یا پروکائین آمید. 1

کاردیوورژن الکتریکی یا همون شوک سینکرونیزه 200 ژولی در موارد وخیم و ناپایدار. . 2

این روش نسبت به درمان دارویی ارجح است.

10 آقای ۷5 ساله ای دارای ریتم فیبریالسیون دهلیزی 

شایع ترین  ندارد  .  خاصی  عالمت  و  است   ECG در   )AF(

 -  ۹۷ اسفند  )پره انترنی  چیست؟  او  بیماری  عارضه ی 

قطبی(

الف مرگ ناگهانی  

ب استروک 

ج شوک

د تنگی نفس 

11 خانم ۶3 ساله/ شکایت تپش قلب/ تنگی نفس و 

نارسایی قلب  MI و  درد قفسه ی سینه ندارد/ سابقه ی 
ورود  بدو  در  دارد/  هیپرلیپیدمی  و  پیش  سال  سه  از 
با   AF ریتم  قلب:  نوار  در   /HR: 140 و   BP: 110/60

اورژانس  در  بیمار  این  مدیریت  در  تند/  بطنی  پاسخ 
 -۹۸ شهریور  )پره انترنی  است؟  صحیح  گزینه  کدام 

قطبی(
الف هپارین + دیگوکسین     

ب  کلوپیدوگرل + آمیودارون 

ج  کلوپیدوگرل + دیگوکسین

د هپارین + وراپامیل

1011سؤال
ــهالفبپاسخ
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13 بیمار آقای 30 ساله ای است که با حمله تپش قلب 

به اورژانس آورده شده است و نوار قلب زیر گرفته شده 

می دانید؟  محتمل تر  وی  برای  را  تشخیص  کدام  است  . 

)پره انترنی اسفند ۹۶- قطبی(

        WPW + AF الف   

  Brugada ب سندرم  

ج تاکی کاردی بطنی 

د فیبر پالسیون بطنی 

بیماری  سابقه ی  با  است  ساله ای   35 خانم  بیمار   12

روماتیسمی و تنگی قلبی دریچه ی میترال با احساس تپش 
قلب که از چند سال گذشته تحت  درمان دارویی بوده 
است و تراسه ی مقابل مربوط به این بیمار است  . توصیه ی 
چیست؟  طوالنی مدت  آنتی کوآگوالسیون  برای  شما 

)پره انترنی اسفند ۹۷  - قطبی(

الف ریواروکسابان

ب آسپرین

ج وارفارین

د با توجه به سن بیمار فعاًل نیاز به آنتی کوآگوالسیون 

ندارد . 

1213سؤال
الفجپاسخ

پاسخ  ضد انعقاد  اگر بر اساس معیار CA2DS2-VASc، حداقل 2 امتیاز در 

انعقاد  اندیکاسیون درمان ضد  بیاید؛  به دست  امتیاز در یک خانم  یا حداقل 3  آقا  یک 

 ،AF مادام العمر وجود دارد. برای راحت کردن کارت، اینو بگم که  اگر مریضی با نوار

یکی از اون دو امتیازی های صفحه ی قبل رو داشت، درمان ضد انعقاد باید شروع کنی. 

چه ضد انعقادهایی؟ 

هپارین و داروهای ضد انعقاد نسل جدید مثل ریواروکسابان، آپیکسابان و دابیگاتران . 1

)درمان ارجح(

وارفارین. 2

�� اگر بیماری در زمینه تنگی متوسط تا شدید دریچه میترال یا تعویض دریچه، دچار

ریتم AF شده بود، بدون محاسبه CA2DS2-VASc، باید درمان ضدانعقاد، اونم فقط 

با وارفارین شروع بشه؛ مثل همین خانم 35 ساله. 

)WPW( پاسخ �� سندرم ولف پارکینسون وایت

در این سندرم ایمپالس دهلیز به جای گره AV از یک مسیر فرعی و سریع تر به بطن 

 پس ،)Preexcitation می رسد )تحریک زودرس یا

�� نوار قلب  فواصل PR کوتاه )کمتر از پنج خونه ی کوچک( + موج دلتا یا شبیه

گونیا در ابتدای QRS + QRS پهن در صورت وجود ریتم سینوسی. 

بیمار ولف پارکینسون در معرض مرگ ناگهانی قلبی است، به خصوص وقتی مشابه سوال 

باال با فیبریالسیون دهلیزی همراه شود. ویژگی های نوار قلب WPW + AF چیاست؟

 ریتم سریع و نامنظم فیبریالسیون دهلیزی

ــهQRS های پهن و موج دلتا
ــان

بـیب
طـــ

ــر
نــش
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پاسخ �� درمان ولف پارکینسون  اگر WPW همراه با آریتمی بود، یا بیمار با وجود

درمان دارویی همچنان عالمت داشت،  ابلیشن و سوزاندن مسیر فرعی مناسب ترین درمان 

شوک  بود  ناپایدار  اگر  و  ایبوتلید  و  آمیودارون  پروکائین آمید،  بود  پایدار  بیمار  اگر  است. 

سینکرونیزه میدیم.

�� کلسیم بالکر )وراپامیل(، بتابالکر و دیگوکسین در سندرم ولف ممنوع است.

پاسخ آریتمی های بطنی و مرگ قلبی ناگهانی

اینجا بیشتر از همه روی تاکی کاردی های بطنی یا ونتریکوالر بحث می کنیم که ویژگی مهم 

تاکی کاردی های بطنی، QRS پهن و بیشتر از سه خونه ی کوچک است. 

PVC انقباض بطنی پره ماچور یا 💎

PVC آریتمی شایعی است که با افزایش سن، شیوع آن بیش تر می شود و معمواًل در قلب 

شکسته )اختالل ساختمانی قلب( دیده میشه. منشأ این کمپلکس، بطنی است، به همین 

دلیل قبل از آن موج P نمی بینیم. پس: 

�� نوار قلب  PVC البه الی ریتم عادی و منظم قلب، یک بیت با QRS پهن می بینی.

 QRS مثاًل در نوار قلب سوال روبرو توی ریتم فیبریالسیون دهلیزی یهو یک بیت بطنی با

پهن داریم.

�� درمان  PVC اگر بیمار مشکل ساختمانی قلب نداشت، نیاز به اقدام خاصی نیست

البته تو همین آدم، اگر تعداد  بتابالکر میدیم.  فقط برای کنترل تپش قلب، آرام بخش و 

PVC ها بیشتر از 15% نوار قلب باشه؛ خطر نارسایی قلب وجود داره. در این حالت از ابلیشن 

برای سوزوندن کانون PVC استفاده می کنیم. 

�� در بیماران با عیوب ساختمانی قلب و PVC مکرر، خطر مرگ ناگهانی وجود دارد.

VT پاسخ �� ونتریکوالر تاکی کاردی یا

بالینی  ویژگی های  و  نوارقلب  کمک  با  بطنی  فوق  از  بتونیم  باید  رو  بطنی  تاکی کاردی 
تشخیص بدیم: 

1- نوار قلب ونتریکوالر تاکی کاردی: 
 QRS پهن. 1
2 .)AV disassociation( AV جدایی
3 .)QRS رو کله ی M مثل یه VT بیت سینوسی وسط( capture beat

4 .)VT ترکیب موج سینوسی با( Fusion beat 
هم خوانی یا concordance در QRS؛ یعنی در لیدهای پری کوردیال، تمام کمپلکس ها . 5

مثبت یا منفی باشند.

1۶ مرد ۶0 ساله ای با شکایت تپش قلب مراجعه کرده 

HR=160/ گرفته شده از وی تاکی کاردی با EKG است  . در

min با کمپلکس های پهن QRS دیده می شود، کدامیک از 

یافته های زیر به نفع تاکی کاردی بطنی نیست؟ )پره انترنی 

اسفند ۹5- قطبی(

 Positive QRS concordance الف

 Capture beats ب

 Fusion beats ج

No Visible P wave د

15 برای نوار قلب زیر کدام تشخیص محتمل تر است؟ 

)پره انترنی دی ۹۷- میان دوره ی کشوری(

Atrial fullter الف

 Atrial fibrillation with Premature ventricular ب

contraction

Reciprocating Atrioventricular Tachycardia   ج

Atrial tachycardia د

14151۶سؤال
دبجپاسخ

14 آقای 45 ساله با سابقه سندروم ولف- پارکینسون- 

آمده  اورژانس  به  دهلیزی  فیبریالسیون  حمله  با  وایت 

داروی  دارد.  جیوه  میلی متر   110/۸0 فشارخون  است. 

)پره انترنی اسفند ۹۹-  بیمار کدام است؟  برای  انتخابی 

کشوری(

الف دیگوکسین

ب وراپامیل

ج پروکائین آمید

د پروپرانولول
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قسمت ابتدایی کمپلکس QRS دندانه دارد و با تأخیر همراه باشد. . 6

7 .V6 عمیق در S وجود

8 .. LBBB در صورت وجود الگوی V6 در Q دیدن موج

2- زمینه ی بیماری قلبی مثل MI در ونتریکوالر تاکی کاردی.

3- عدم پاسخ دهی ونتریکوالر تاکی کاردی به آدنوزین و ماساژ سینوسی کاروتید برخالف

انواع فوق بطنی.

4- متغیر بودن صدای اول قلب

5- موج a برجسته یا a cannon  در منحنی ورید ژگوالر

 ونتریکوالر تاکی کاردی با توجه به طول مدت و شکل تقسیم میشه؛ از نظر شکل دو حالت 

داره:

 مونومورفیک  شکل ضربان و QRS مشابه هم است، مثل ونتریکوالر فالتر. همچنین 

نوع مونومورف عود می کند و با پیس کردن بطن میتوان مکرراً آن را ایجاد کرد )خاصیت 

Reproducible(. ونتریکوالر فالتر درواقع تاکی کاردی بطنی منظم با ریت خیلی باال حدود 

300- 200 است. 

�� نوار قلب فالتر مثل یک طنابیه که خیلی منظم و سینوسی به باال و پایین جابجا میشه.

 پلی مورفیک  شکل ضربان و QRS متفاوت است، مثل ونتریکوالر فیبریالسیون 

)VF( و تورساد دپوینت )Torsades de points(. نوع پلی مورف در مواردی مثل ایسکمی 

دونه  دونه  حاال  می شود.   دیده   QT فاصله ی  در  دینامیک  تغییرات  و  میوکاردیت  حاد، 

بررسیشون کنیم.

�� نوار قلب فیبریالسیون بطنی )VF( مثل نوار فیبریالسیون دهلیزی نامنظمه و حتی خط

پایه ی مشخصی نداره چه برسه به QRSهاش که هر کدوم یک شکلن! 

�� آریتمی های پلی مورف و فالتر بطنی در صورت تداوم، باعث کالپس همودینامیک

ــهمی شوند. اما در VT های مونومورف ممکنه ناپایداری همودینامیک نداشته باشیم.
ــان
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پاسخ �� نوار قلب تورساد دپوینت )TDP( یه ویژگی خیلی مهم عالوه بر نامنظمی و

Torsades de points طوالنی. به اسم QT ونتریکوالر تاکی کاردی داره؛

 دقت کن مثل Twist اطراف یک پوینت یا نقطه، انگار QRSها نسبت به یک خط فرضی 

باال و پایین میرن! لیدوکائین و آمیودارون رو به عنوان درمان تورساد دپوینت یاد بگیر، البته 

در کنار شوک. 

ونتریکوالر تاکی کاردی از نظر مدت زمان هم دو حالت داره:
 غیر مداوم یا  non sustained کمتر از 30 ثانیه طول بکشه، که معمواًل شوک نیاز 

نداره.
 مداوم یا  sustained بیشتر از 30 ثانیه طول بکشه که معمواًل به درمان و به خصوص 

شوک نیاز داره.
درمان ونتریکوالر تاکی کاردی بر اساس همودینامیک بیمار و نوع تاکی کاردی تقسیم میشه، 

ولی قبل از هر چیز باید بدونیم منظور از ناپایدار چیه!
�� کسی که یکی از موارد زیر رو داشت، ناپایدار محسوب میشه:

1. افت فشارخون، 2. درد قفسه ی سینه، 3. نارسایی قلب )با عالئمی مثل رال ریوی(، 4.

ST-elevation عالئم ایسکمی قلبی یا
پاسخ 1. اگر ونتریکوالر تاکی کاردی مونومورف بود، بر اساس وضعیت بیمار دو حالت 

داریم:
 همودینامیک پایدار و حال خوب  درمان دارویی مثل پروکائین آمید، آمیودارون و 
یا لیدوکائین میدیم و اگر جواب نداد، میریم سراغ شوک سینکرونیزه. بعضی از VTهای 
خاص مثل VT با منشأ سپتوم بطن چپ به وراپامیل و VTهای با منشأ خروجی بطن یا 

دارای مکانیسم افزایش اتوماتیسیته به بتابلوکر و آدنوزین پاسخ بهتری می دهند.
 همودینامیک ناپایدار شوک سینکرونیزه 200- 100 ژول ��. سینکرونیزه بودنش

به علت هماهنگیش با QRS است.
2. اگر ونتریکوالر تاکی کاردی پلی مورف بود  شوک غیرسینکرونیزه ��.

غیرسینکرونیزه بودنش به علت عدم هماهنگیش با QRS است. پس توی این پدربزرگ 
مفلوک با فیبریالسیون بطنی حتمًا شوک یا دفیبریالسیون اونم از نوع غیر سینکرونیزه 

میدیم.
�� هر کدوم از انواع ونتریکوالر تاکی کاردی، اگر راجعه بود و یا با دارو کنترل نشد باید

کاردیوورژن و یا کارگذاری ICD رو در نظر گرفت.
1۷1۸سؤال
دبپاسخ

1۸ آقای ۸0 ساله ای با ایست قلبی  - تنفسی به اورژانس 

در  شد  .  شروع  احیاء  اولیه ی  اقدامات  است   .  شده  آورده 

است  .  بطنی(  )فیبریالسیون   VF بیمار  ریتم  قلبی،  مانیتور 

کدام  بیمار  این  با  برخورد  در  درمانی  اقدام  مؤثرترین 

است؟ )پره انترنی اسفند ۹۷  - قطبی( 

الف ماساژ قلبی 

ب تزریق اپی نفرین 

ج تزریق آمیودارون

د دفیبریالسیون 

اریترومایسین  مصرف  دنبال  به  ساله ای   35 آقای   1۷

دو  طی  و  مراجعه  اورژانس  به  قلب  تپش  با  ترفنادین  و 

رسیده  ثبت  به  وی  از  زیر  الکتروکاردیوگرافی  مرحله، 

است  . مناسب ترین درمان جهت این آریتمی کدام است؟  

)پره انترنی شهریور ۹4- قطبی(

الف آمیودارون

ب لیدوکائین

ج سوتالول

د پروکائین آمید 
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پاسخ ایست قلبی

در شرایط ایست قلبی یا آسیستول اولین کار، احیای قلبی ریوی یا CPR است، که اولین 

جزء آن ماساژ قلبی یا Chest compression است. گفتیم اگر ریتم VT و یا VF بود، 

سریعًا شوک میدیم و این روند رو تا زمانی که امکانات پیشرفته برسه ادامه میدیم. در 

ادامه مریض رو اینتوبه می کنیم. اگر تا اینجا احیا نشده بود، اپی نفرین با دوز یک میلی گرم 

تجویز می کنیم.

پاسخ مهم ترین پیامد ایست قلبی، مرگ ناگهانی قلبی است. شایع ترین بیماری  ساختاری 

زمینه ساز مرگ ناگهانی قلبی در سنین باال، آترواسکلروز عروق کرونر و در سنین جوانی، 

کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک است. 

از یکی  بطنی  فیبریالسیون  نوع  به خصوص  و  تاکی کاردی  ونتریکوالر  باشه  یادت   👊

شایع ترین دالیل مرگ ناگهانی قلبی است، چون در فیبریالسیون بطنی عماًل قلب برون ده 

نداره.

بـریـم ســراغ ســوال های جدید

پاسخ با اینکه ریتم منظم نیست ولی همینجوری هم میشه متوجه شد که مریض برادی کارد 

است. حاال اگر از ابتدای تراسه نگاه کنی، می بینی فاصله PR هی داره زیاد میشه تا در 

پنجمین بیت، دیگه کمپلکس QRS نداریم. پس بیمار مبتال به بلوک درجه دو از تیپ دو 

است. برگرد به سوال 4.

پاسخ در بیمار با ریتم AF جهت درمان ضدانعقاد باید CA2DS2-VASc حساب کنیم. 

امتیاز این بیمار چنده؟

A( 2: سن باالی H( 1 + )75: سابقه فشارخونC( 1 + ): نارسایی قلبیS( 1 + ): خانم 

بودن( = 5

در خانم ها با امتیاز حداقل 3 درمان ضدانعقاد مادام العمر شروع می کنیم. با چه دارویی؟ درمان 

ارجح آنتی کواگوالن های خوراکی نسل جدید مثل آپیکسابان است. برگرد به سوال 10 و 12.

1۹202122سؤال
ببجدپاسخ

نوبت  یک  که  هستید  بیماری   CPR حال  در   1۹

قفسه ی سینه دریافت  نوبت ماساژ  دفیبریالسیون و یک 
کرده است  . بیمار اینتوبه شده و الین وریدی تعبیه شده. 
در این مرحله تجویز کدامیک از داروهای زیر می بایست 

انجام شود؟ )پره انترنی اسفند ۹۷  - قطبی( 
الف منیزیوم سولفات

ب آمیودارون

ج آتروپین

د اپی نفرین

دچار  خیابان  در  رفتن  راه  حین  در  ساله   50 آقای   20

ایست قلبی تنفسی می شود. کدام گزینه را به عنوان علت 

انترنی آبان  ایست قلبی تنفسی محتمل تر می دانید؟ )پره 

1400- میان دوره ی کشوری(

الف تامپوناد

ب ترومبوز پولموناری

ج بیماری اترواسکلروز کرونری

د مصرف توکسین ها

خرداد  )پره انترنی  چیست؟  زیر  نوار  در  قلب  ریتم   21

1400- میان دوره ی کشوری(

 1st degree AV block الف

 Second degree AV block type 1 ب

 Second degree AV block type 2 ج

 3rd degree AV block د

22 بیمار خانم ۷۸ ساله که به علت تپش قلب مراجعه 

نوار قلب ریتم فیبریالسیون دهلیزی  نموده است که در 
قلبی دارد. شرح حال  نارسایی  و  دارد. سابقه فشارخون 
معیار  حال  شرح  براساس  نمی دهد.  دیگری  بیماری  از 
CHADS-VASc بیمار و درمان آنتی کواگوالنت پیشنهادی 

)پره انترنی آبان 1400-  بفرمایید. )کراتینین = 0,۷(  را 
میان دوره ی کشوری(

الف 3 امتیاز و ریواروکسابان 20 میلی گرم روزانه 

ب 5 امتیاز و آپیکسابان 5 میلی گرم هر دوازده ساعت 

ج 2 امتیار و نیازی به آنتی کواگوالنت ندارد.

ــهد ۶ امتیاز و وارفارین با دوز درمانی
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پاسخ

این بیمار تاکی کاردی )با ریت 150( و کمپلکس QRS باریک دارد. همچنین در لیدهای 

تحتانی )II، III و AVF( موج P منفی است. بهترین تشخیص AVNRT آتیپیک است که 

یک تاکی آریتمی دهلیزی است. باقی گزینه ها چی؟

در هیچ لیدی نمای دندانه اره ای موج های P به نفع فلوتر دهلیزی دیده نمی شود. در مورد 

تاکی کاردی سینوسی هم از اسمش مشخصه، ریتم باید سینوسی باشه. یکی از شروط ریتم 

سینوسی، موج P مثبت در لید II است، درحالی که در اینجا منفی است. 

و اما در مورد ریتم تسریع یافته جانکشنال، ریت باید بین 100-60 ضربه باشد که در اینجا 

150 است. برگرد به سوال 8.  

پاسخ اقدامات BLS شامل ارزیابی های اولیه برای تایید ایست قلبی و همچنین حفظ 

پرفیوژن ارگان های حیاتی ) قلب و مغز( است تا زمانی که تجهیزات پیشرفته در دسترس 

قرار گیرد. مراحل BLS به ترتیب ایناست:

A: ارزیابی پاسخ بیمار )Assessment(، فعال کردن خدمات اورژانسی، قرار دادن بیمار در 

وضعیت مناسب )appropriate positioning( و باز کردن مجاری هوایی )air way( با 

. Heimlich یا head tilt chin lift مانورهای

B: تنفس مصنوعی )Breathing( در صورت مهیا بودن با آمبوبگ.

C: ماساژ قلبی

AED استفاده از دستگاه دفیبریالتور خارجی اتوماتیک یا :D

پس جواب گزینه دال میشه.

ایستگاه دستیاری

D1D2سؤال
دجپاسخ

و  نموده  مراجعه  قلب  تپش  با  ساله ای   35 آقای   D1

الکتروکاردیوگرافی روبرو او به ثبت رسیده است. کدام 

)دستیاری  است:  مطرح  بیمار  این  جهت  زیر  تشخیص 

مرداد ۹۹(

الف فلوتر دهلیزی

ب ریتم تسریع شده جانکشنال

ج تاکی آریتمی دهلیزی

د تاکی کاردی سینوسی

D2 کدام یک از اقدامات زیر در جریان عملیات احیای 

قلبی- ریوی از اجزای Basic life support( BLS( محسوب 

می شود؟ )دستیاری اردیبهشت 1401(

Intravenous epinephrine الف

Tracheal intubation ب

Vascular access ج

Automated external defibrillation د

منفکرمیکنم... اگرایندرستباشدکهبهاندازهیتمامسرها،
ذهنهاییوجوددارد؛پسبهاندازهیتعدادقلبهانیز،عشقهای

متفاوتیهست.
آناکارنینا

ــهلئونیکالیویچتولستوی
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