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دهی بیماران است .به عالوه ،مرجع سریع مقادیر مهم  ECGو دیاگرام ها در کتاب گنجانده شده و می تواند
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پایه آریتمی ها را پوشش می دهد ،آریتمی های مختص نژاد را برجسته کرده و شامل یک جدول عمومی
از داروهای مورد استفاده برای درمان آریتمی ها است .فصل جدید دیگری که اضافه شده است مانیتورینگ
 ECGسرپایی (هولتر) است که در شناسایی و درمان آریتمی های دارای وقوع متناوب بسیار ارزشمند است.
درمانگران ممکن است تعجب کنند که نصب و استفاده از مانیتور هولتر در حیوانات چقدر آسان شده است
و براحتی در محیط های مراقبت اولیه قابل استفاده است.
هیچ کاری به اندازه تمرین کردن به تقویت مهارت های تفسیر  ECGکمک نمی کند و مابقی این کتاب
برای تمرین تفسیر نوار قلب است و کیس های گسترده زیادی برای خوانندگان با تفسیر کامل ارائه شده
است .در چاپ دوم کتاب  15کیس جدید اضافه شده است و تعداد کیس های کتاب به  61عدد رسیده
است .بعضی از کیس های جدید مستحق توجه بیشتر است زیرا شرایط بالینی خاص و مهمی را مطرح
میکند که دربرگیرنده اختالل الکترولیت ها ،آریتمی های فوق بطنی ،ریتم های ایدیوونتریکوالر تسریع شده
و انفکاک دهلیزی بطنی است .بخش دیگری از کیس های جدید خوانندگان را به موضوعات خیلی پیشرفتهتر
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تفسیر نوار قلب از قبیل کاردیوورژن و پیس میکر هدایت می کند .خوانندگانی که به تازگی تفسیر نوار قلب
را شروع کرده اند کاوش مفاهیم پیشرفته را مفید دیده و با درک بهتر مبانی و مهارت های تفسیر نوار قلب
آنها همیاری خواهد داشت .چاپ جدید کتاب شامل کیس های جدیدی است که تحت مانیتورینگ سرپایی
(هولتر) انجام شده است و می توانند آریتمی های دارای وقوع متناوب -24ساعتی را بررسی کرده و میانگین
ریت قلبی روزانه حیوان را بررسی کنند.
هرچند در چاپ جدید کتاب هدف و گرایش اولیه کتاب یعنی ارائه اطالعات جذاب ،دسترس پذیر و
آسان در قالبی کاربر پسند حفظ شده و به زندگی شلوغ و وقت کم متخصصان دامپزشکی کمک خواهد
کرد .برای رسیدن به این هدف ما این کتاب چهار رنگ را تهیه کرده ایم که سرشار از تصاویر و دیاگرام
های رنگی است و تفسیر سریع و بیشینه نوار قلب حیوان را تسهیل می کند .نهایتا ،می خواهیم از اینترن ها
و رزیدنت هایی که در تهیه کیس ها و نمونه های  ECGکمک کرده اند ،تشکر کنیم .این کتاب بدون کمک
آنها مهیا نمی شد.

1

مارک ای .اویاما

2

مارک اس .کراوس
۳

آنا آر .گیلزر

1

Mark A. Oyama
Marc S. Kraus
3
Anna R. Gelzer
2

«ب»

اصطالحات و حروف اختصاری
focal atrial ( تاکیکاردی دهلیزی کانونی

FAT

)alternating current( جریان متناوب

AC

)heart rate( ریت قلبی

HR

)atrial fibrillation( فیبریالسیون دهلیزی

AF

)Intensive Care Unit( بخش مراقبت ویژه

ICU

)atrial flutter( فلوتر دهلیزی

AFL

left anterior ( بلوک فسیکوالر قدامی چپ

LAFB

)accessory pathway( مسیر جانبی

AP

LBBB

arrhythmogenic ( کاردیومیوپاتی آریتموژنیک بطن راست

ARVC

)tachycardia

)fascicular block
left bundle branch ( بلوک دسته شاخه چپ

)block
mean ( محور الکتریکی اصلی یا میانگین

)right ventricular

cardiomyopathy

MEA

)adenosine triphosphate( آدنوزین تری فسفات

ATP

RBBB

)atrioventricular( دهلیزی بطنی

AV

SA

atrioventricular re-( تاکیکاردی بازگشتی دهلیزی بطنی

AVRT

)electrical axis
right bundle branch ( بلوک دسته شاخه راست

)block
)sinoatrial( سینوسی دهلیزی

)entrant tachycardia
)sinus bradycardia( برادیکاردی سینوسی

SB

)beta-blocker( بلوکر-بتا

BB

)sick sinus syndrome( سندرم سینوس بیمار

SSS

)calcium-channel blocker( بلوک کننده کانال کلسیم

CCB

supraventricular ( آریتمی فوق بطنی

SVA

)congestive heart failure( نارسایی احتقانی قلب

CHF

SVT

)continuous rate infusion( انفوزیون ریت مداوم

CRI

)ventricular arrhythmias( آریتمی بطنی

VA

)cardiac troponin( تروپونین قلبی

cTnI

)ventricular fibrillation( فیبریالسیون بطنی

VF

)dilated cardiomyopathy( کاردیومیوپاتی متسع

DCM

ventricular premature ( ضربان زودرس بطنی

VPC

 الکتروکاردیوگرافی/ الکتروکاردیوگرام

ECG

)arrhythmia
supraventricular ( تاکیکاردی فوق بطنی

)tachycardia

)contraction
)ventricular tachycardia( تاکیکاردی بطنی

)electrocardiography/electrocardiogram(
)Echocardiography( اکوکاردیوگرام

VT
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بخش 1
اصول الکتروکاردیوگرافی
بخش  -1اصول الکتروکاردیوگرافی

الکتروکاردیوگرام ( 1)ECGثبت گرافیکی پتانسیل الکتریکی است که توسط عضله قلب در طی هر سیکل
قلبی تولید می شود .این پتانسیل ها بر روی سطح بدن و با استفاده از الکترودهای خاص وصل شده به اندام
ها و دیواره قفسه سینه آشکار شده و توسط دستگاه الکتروکاردیوگرافی تقویت می شود و به صورت شکل
موجی بر کاغذهای مخصوص برحسب ولتاژ و زمان ثبت می شود.

ECG

شناخت آریتمی ها و اختالالتی

هدایتی قلب را به عهده دارد.

اندیکاسیون های ثبت ECG
◉ ارزیابی اختالالت ریتم و ریت قلبی شناسایی شده در سمع
◉ سابقه سنکوب (غش) یا ضعف های دوره ای
◉ پایش قلبی حین بیهوشی
◉ پایش قلبی در بیماران بحرانی
◉ پایش تغییرات ریت و ریتم قلب در اثر تجویز دارو
◉ معاینه تغییرات مورفولوژی  ECGو ریت قلبی ناشی از عدم تعادل الکترولیت ها در ارتباط با
بیماری های خارج قلبی یا مسمومیت های دارویی
◉ به عالوه،

ECG

ممکن است در شناسایی تغییرات آناتومیک ناشی از هیپرتروفی میوکارد یا
Electrocardiogram

1
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گشادی و تشخیص بیماری پره کاردیال مفید باشد .هرچند اکوکاردیوگرافی بطور وسیعی برای
این موقعیت ها جایگزین  ECGشده است زیرا حساسیت باالتری دارد.

واژگان لیدهای ECG
برای ثبت شکل موج  ،ECGثبت افتراقی بین دو الکترود که در نقاط مختلف بدن قرار می گیرند ،انجام
می شود .یکی از الکترودها دارای برچسب مثبت و دیگری منفی است .موقعیت قرارگیری الکترودها روی
بدن استاندارد شده است (شکل  )1-1و به صورت  = RAدست راست = LA ،دست چپ و  = LLپای چپ
تعریف شده است .خروجی هر جفت الکترود (ضبط افتراقی) یک لید نامیده می شود و با اعداد التین

II ،I

و  IIIشماره گذاری می شود .به این لیدها لیدهای اندامی می گویند.

شکل  1-1موقعیت استاندارد قرارگیری الکترودها بر
روی بدن که به صورت  = RAدست راست = LA ،دست
چپ و  = LLپای چپ تعریف می شود .خروجی هر
جفت الکترود یک لید گفته شده و با اعداد التین II ،I
و  IIIشماره گذاری می شود.

لیدهای اندام نقاطی را تشکیل می دهند که به عنوان مثلث اینتهون 1شناخته می شود (شکل  .)2-1قطب
مثبت لید  Iروی دست چپ ،قطب مثبت لید  IIدر پای چپ و قطب مثبت لید  IIروی پای چپ قرار می
گیرد .یک خط فرضی که دو الکترود را به هم متصل می کند ،محور لید است .هر لید از زاویه ای متفاوت
در مقطع قدامی حیوان به قلب نگاه می کند 12 .لید استاندارد

ECG

وجود دارد که در دامپزشکی مورد

استفاده قرار می گیرد و اطالعاتی در مورد دامنه فعالیت الکتریکی قلب و جهت حرکت موج دپوالریزاسیون
در جهات متعدد ارائه می دهد .موجی که به سمت ترمینال مثبت یک لید حرکت می کند منجر به انحنای
1 Einthoven's Triangle
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مثبت آن لید در نوار  ECGمی شود .هنگامی که یک موج از الکترود مثبت دور می شود ،یک انحنای منفی
رخ می دهد .محور لید اگر به موازات جهت حرکت موج لید در حال حرکت باشد ،منجر به انحنای بزرگتری
می شود ،در حالی که یک محور لید عمود بر جهت حرکت موج نوار منجر به انحنای کوچک (یا بدون
انحنا) در  ECGمی شود.

شکل  2-1لیدهای اندامی ( )I, II, IIIمثلث اینتهون را
تشکیل می دهند.

شکل  3-1لیدهای اندامی دپوالریزاسیون قلب را
در مقطع فرونتال نشان می دهند .لیدهای سینه ای
دپوالریزاسیون را در مقطع عرضی نمایش می دهند.

لیدهای اندام
شش لید اندام وجود دارد که دپوالریزاسیون قلبی را در مقطع فرونتال بررسی می کند .نسخه تعدیل شده
مقطع فرونتال در سگ در شکل  ۳-1نشان داده شده است .لیدهای  II ،Iو  IIبطور مستقیم فعالیت الکتریکی
بین دو الکترود اندامی را ثبت می کنند (جدول  )1-1و بنابراین به آنها لیدهای دو قطبی اطالق می شود.
لیدهای اندامی تک قطبی (تقویت شده )1از همان الکترودهای لیدهای

II ،I

و

II

استفاده می کنند و فعالیت

الکتریکی بین دو ترمینال را اندازه گیری می کنند اما ثبت الکترود همیشه مثبت و ترمینال منفی از مجموع بار
الکترودهای متصل به دست راست ،دست چپ و پای چپ تشکیل می شود (شکل  .)4-1این لیدهای اندامی
براساس نام الکترود مثبت آنها نامگذاری می شوند که بر روی دست چپ ( ،)aVLدست راست ( )aVRو پای
Augmented

1
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چپ ( )aVFقرار دارند ،در حالی که حرف  aبه معنی تقویت شده است و حرف  Vاستاندارد بردار (وکتور)
است (شکل  .)5-1لیدهای تقویت شده اندامی

aVL ،aVR

و

aVF

به همراه لیدها

II ،I

و

III

اساس سیستم

مرجع شش محوری 1را تشکیل می دهند که برای محاسبه محور الکتریکی قلب در مقطع فرونتال استفاده می
شود .ترمینال های مثبت و منفی شش لید اندامی در جدول  1-1لیست شده است.
جدول  1-1ترمینالهای مثبت و منفی شش لید اندامی ECG

لیدهای دو قطبی اندام

لیدهای تک قطبی تقویت شده اندام

I

)R arm (-) to L arm (+

aVR

)R arm (+) to common terminal (-

II

)R arm (-) to L foot (+

aVL

)L arm (+) to common terminal (-

II

)L arm (-) to L foot ( +

aVF

)L foot (+) to common terminal (-

شکل  4-1لیدهای اندامی تقویت شده (تک قطبی) از
همان الکترودهای لیدهای  II ،Iو  IIIاستفاده می کنند
اما الکترودی که ثبت می شود همیشه الکترود مثبت
است و ترمینال منفی از مجموع الکترودهای متصل به
دست راست ،دست چپ و پای چپ تشکیل می شود.

شکل  5-1لیدهای تقویت شده اندام براساس نام
الکترود مثبت نامگذاری می شوند ،که بر روی دست
چپ ( ،)aVLدست راست ( )aVRو پای چپ ( )aVFقرار
دارند ،در حالی که  aبه معنی تقویت شده و  Vبه معنی
بردار است.

Hexaxial Reference System

1
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لیدهای پره کاردیال یا سینه ای (لیدهای )V
لیدهای سینه ای به فعالیت الکتریکی قلب از مقطع عرضی یا مورب نگاه می کنند (شکل  ۳-1را ببینید).
این اطالعات مربوط به میدان الکتریکی قلب که از شش لید اندامی بدست می آید را تکمیل می کند .به
لیدهای سینه ای اصطالح ( Vولتاژ) اختصاص داده می شود .الکترود لیدهای سینه ای

( V1, V2, V3, V4,

 )V5, V6مستقیما بر روی قفسه سینه گذاشته می شود (شکل  .)6-1در سگ ها  V1درست در سمت راست
جناغ در فضای بین دنده ای ( )ICSپنجم گذاشته می شود .ششمین

ISC

برای تمامی لیدهای سمت چپ

سینه شامل  V2-V6استفاده می شود V2 .درست در سمت چپ استخوان جناغ (استرنوم) گذاشته می شود،
 V4در محل اتصال کوستوکوندرال V3 ،در وسط حد فاصل  V2و  V4گذاشته می شود؛ الکترود  V5به فاصله
ای مساوی با فاصله بین  V3و  V4در باالی  V4گذاشته می شود؛ الکترود  V6در باالی  V5به فاصله مساوی
با فاصله بین  V3و  V4گذاشته می شود .لیدهای سینه ای چپ ممکن است از لیدهای اندامی در تشخیص
بزرگی بطن راست حساس تر بوده یا امکان شناسایی بهتر امواج  Pرا بدهد.

پیدایش  ECGطبیعی
امواج  ECGاز بسط فعال شدن پتانسیل عمل قلبی از طریق سیستم هدایت الکتریکی تخصصی قلب و
همچنین میوسیت های دهلیزی و بطنی تولید می شود .سیستم هدایت اختصاصی از گره سینوسی،
مسیرهای بین گرهی ،گره دهلیزی بطنی ( ،)AVدسته هیس ،که به دو دسته شاخه اصلی تقسیم می شود
و رشته های پورکنژ تشکیل شده است (شکل  .)7-1فعالیت الکتریکی سازمان یافته ای که از میان این
سیستم هدایت اختصاصی عبور می کند ،منجر به انقباض مکانیکی هماهنگ در طول هر چرخه قلبی می
شود .سلول های سینوسی دهلیزی ( )SAو گره  AVدارای توانایی ذاتی برای ماشه خود به خود (خودکار)
هستند .میوسیت های دهلیزی یا بطنی طبیعی خود به خود دپوالریزه نمی شوند .گره  SAمعموالً ضربان
قلب را شروع می کند زیرا سلول های گره  SAسرعت دپوالریزاسیون خود به خودی بیشتری نسبت به
گره های  AVیا رشته های پورکنژ دارند.
پتانسیل عمل واقعی که توسط سلول های گروه

SA

(پتانسیل ضربان سازی) تولید می شود خیلی

تفسیر نوار قلب در طب حیوانات کوچک
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کوچک است که در  ECGسطحی دیده شود .هرچند ،همانطور که موج فعال سازی شروعی با توده میوکارد
دهلیزی مواجه می شود ،فعالیت الکتریکی آغازین از روی سطح بدن قابل مشاهده است .بنابراین اولین
موج  ECGاز سیکل قلبی را موج  Pمی نامند که نماینده فعالیت دهلیز است .رپوالریزاسیون دهلیزی به
ندرت در  ECGدیده می شود چرا که همزمان با دپوالریزاسیون بطنی اتفاق می افتد و بنابراین در کمپلکس
 QRSمخفی می ماند.

شکل  )A( 6-1شماتیک موضع قرارگیری لیدهای اندام و سینه ای .لیدهای تک قطبی سینه ( =Vولتاژ) مستقیما روی
سینه (جلو قلبی) قرار داده می شوند )B( .عکس محل قرار دادن لیدهای اندام در سگ خوابیده به پهلوی راست ()C
عکس محل قرارگیری لیدهای سینه ای ) ( .عکس دستگاه  ECGروی گوش هوشمند بر روی دیواره قفسه سینه سگ.

هدایت ایمپالس قلبی از گروه  SAو از میان دهلیز توسط سیستم هدایت مخصوص مسیرهای بین گرهی
به گروه  AVمی رسد ،وقتی موج فعال ساز به گروه  AVرسید ،هدایت بطور چشمگیری کند می شود ،زیرا
دپوالریزاسیون کند از ویژگی های سلول های گروه  AVاست .این زمانی بین انقباض مکانیکی دهلیز و بطن
ها فراهم می سازد .در  ECGسطحی ،این تاخیر هدایتی یک قطعه خط ایزوالکتریک نسبتا کوتاه پس از موج
 Pایجاد می کند که با فاصله  PRهمیاری می کند .وقتی ایمپالس الکتریکی از گره  AVخارج و وارد شبکه
رشته هیس-پورکنژ شد ،سرعت هدایت بطور چشمگیری دوباره زیاد می شود .دسته هیس به دسته شاخه
راست و چپ تقسیم می شود که بطن های راست و چپ را به ترتیب دپوالریزه می کنند .شاخه چپ در
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ادامه دوباره منشعب شده و به فاسیکول قدامی و خلفی تقسیم می شود .وقتی توده عضالنی بزرگ بطن ها
تهییج شد ،انحنای بزرگی در سطح بدن حس می شود که کمپلکس  QRSنامیده می شود .این موج بزرگ
چند عنصر یا بخش دارد .در لید  IIممکن است با یک انحنای رو به پایین شروع شود که موج  Qنامیده می
شود و در پی آن انحنای روی به باالی بزرگی به نام موج  Rمی آید .همچنین انحنای رو به پایین کوچکی
پس از آن ایجاد می شود که موج

S

گفته می شود .قطبیت و حضور واقعی این سه عنصر به لید مورد

بررسی بستگی دارد.

شکل  7-1سیستم هدایتی اختصاصی قلب

پس از کمپلکس  QRSیک قطعه ایزوالکتریک نسبتا کوتاه وجود دارد که قطعه  STنامیده می شود .در
طی این دوره ،بطن ها بطور قاطع تحریک ناپذیر هستند یعنی نمی توانند به فعالیت الکتریکی دیگری پاسخ
دهند .پس از این قطعه کوتاه ،بطن ها به وضعیت استراحت الکتریکی بر می گردند ،موج رپوالریزاسیون به
صورت سیگنال کم فرکانسی به نام موج  Tدیده می شود .در طی موج  ،Tبطن ها در حالت تحریک ناپذیری
نسبی هستند و ممکن است توسط فعالیت الکتریکی زودرس تحریک شوند .طول مدت زمان شروع کمپلکس
 QRSتا پایان موج  Tرا فاصله  QTمی گویند که نمایانگر کل دپوالریزاسیون و رپوالریزاسیون بطنی است.
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قرار دادن لیدها و گرفتن ECG
سیستم استاندارد گرفتن  ECGبه ضبط سیگنال های آنالوگ پرداخته و از یک سوزن حرارتی استفاده
می کند که امواج را روی یک کاغذ رسم حساس به نور ترسیم می کند .ماشین های  ECGسبک قدیمی
فقط یک لید در هر بار رسم می کردند در حالی که سیستم های دیجیتال جدید

ECG

را روی صفحه

کامپیوتر ثبت کرده ،امکان گرفتن هر ترکیبی از  6یا  12لید همزمان وجود دارد .ماشین  ECGمعموال برای
کاهش پارازیت های زمینه ای از فیلتر استفاده می کند .فیلتر  50 Hzدر سگ ها کفایت می کند اما در گربه
ها از فیلتر

150 Hz

استفاده می شود تا شامل اجزای فرکانس باالی امواج

R

و

S

نیز باشد .اتصال زمین

مناسب برای اجتناب از تداخل الکتریکی از جریان متناوب ( 60 )ACهرتز وسایل الکتریکی یا سایر تجهیزات
الکتریکی داخل اتاق ،اهمیت دارد .اتصال زمین مرجع  ECGاز طریق یک الکترود جداگانه فراهم می شود
که به یکی از اندام ها یا یک سیم جداگانه وصل می شود.
گرفتن -6 ECGلید
◉ بیمار را در وضعیت خوابیده به پهلو قرار دهید .سر و گردن حیوان باید روی میز یا کف زمین
نگهداشته شود.
◉ پای جلو و عقب حیوان باید موازی و با زوایای قائم (عمود) بر بدن باشد.
◉ بیمار باید با حداقل نفس نفس زدن و حرکت ثابت بماند .گربه نباید خرخر کنند.
◉ لیدهای استاندارد اندام را وصل کنید .به جدول  ،2-1شکل  6-1مراجعه شود.
◉ الکترودهای پاهای جلو در آرنج یا درست زیر آن بسته می شود.
◉ الکترودهای اندام عقبی روی یا درست باالی زانوها بسته می شود.
◉ زمانی که لیدها بطور صحیح وصل شدند ،لیدهای  ECGنباید همدیگر را لمس کرده یا از روی
هم رد شوند.
◉ اگر از کلیپ  ECGاستفاده می شودف بهتر است پوست حیوان را خیس کرده و کلیپ  ECGرا
با ایزوپروپیل الکل یا ژل اتصال که حاوی غلظت یونی باال است ،آغشته کرد تا به انتقال امواج
از واسط بافت-الکترود کمک کند .اگر از پچ
الکل نیاز نیست.

ECG

استفاده می شود اغلب حاوی ژل است و

