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  م٠٢/١٢/٢٠٠٨                 ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش 
  
  
  

  اصالح اخالل ريتم قلب تو سط جريان برقی
  

   سال برای اولين بار در وجود انسان جا داده شد ٥٠تنظيم کنندۀ ريتم قلب که قبل از 
  .در ضمن به حيث آلۀ کوچکی انکشاف يافته است که می توان آنراهمه کاره ناميد

  
. م  برای اولين مرتبه تنظيم کنندۀ ريتم قلبی را در وجود انسان جا داد١٩٥٨ اکتوبر سال ٨ در ِاکی زنينگجراح قلب، 

 سال بعد در سايۀ شکران از مينياتور سازی و تکنولوژی پيشرفتۀ الکترونيک يک سلسله اخالل های ريتم قلبی ٥٠
  . رفع گرديد

  
 ٣٨مرد .  يک شخصيت در تاريخ طبابت گرديدارنی الرسوناندانوی بود که اين خالف  قاعدۀ اساسی آشپزخانۀ سک

نوش جان کرد و خوراک را خالف معمول با نوشيدن ) صدف خوردنی(ساله روزی دريک رستورانت ستکهلم اوستر
الرسون بزودی دچار مريضی ميکروبی جگرشد که دليل آن کثافت موجودات .  خاتمه نداد) نوشيدنی(يک اکواويت 

. پيچيدگی درين شناخته شد که با التهاب عضلۀ قلب و با آن اخالل شديد ريتم قلبی بميان آمده بود. حری تثبيت گرديدب
اين وضع بين مرگ و زندگی نمی . قلب الرسون تقريبًا هر ساعت از حرکت می ماند و بايد دوباره تحريک می شد

  .شد دوام پيدا کند
 

  
  

  :لبسه مرد و يک تنظيم کنندۀ ضربانق
، اکشاف دهندۀ آله، ) مابين(جراح قلب، اکی زننينگ 

و اولين مريض ، آرن الرسون، ) چپ(رن االنکويست 
  .از شروع حيات با هم به بند رفاقت بسته شده بودند

  
  تاريخ اين فوتو معلوم نيست

  

  
 

 مراجعه کردِاکی زنينگ خانم مريض به  
درستکهلم درجستجوی راِه بود تا يک قلب مريض را توسط برق نگ، ِاکی زنيخانم الرسون شنيده بود که جراح قلب، 

اصرار داشت، چنين آلۀ را که هنوز در انکشاف بود، در وجود زنينگ اين خانم به . تحريک کرده بتواند
م تولد شده، دوهفته قبل از مراجعۀ خانم الرسون سرخط ١٩١٥ که در سال زنينگ. شوهرمريضش بکار ببندد

ه ها را با بکار بردن يک متود جديد عمليات برای تثبيت نقصان وريد های بزرگ قلب ، به خود اطالعات روزنام
سنجيد تا اين مرتبه کار پيشگام زنينگ برای اينکه توجه راپورترها بازهم به او جلب نشده باشد، . اختصاص داده بود

تنظيم کندۀ ريتم قلب را در زنينگ ن روز درهمي. م خارج از اتاق عمليات انجام دهد١٩٥٨ اکتوبر ٨خود را در شام 
  . ساخته بود رن االنکويستاين آله را انجينير. وجود الرسن جاداد که در جهان اولين مرتبه بود

قفسۀ سينه را بکلی باز می  بايدزنينگ برای اينکه الکترود های تنظيم کننده از بيرون به عضلۀ قللب دوخته می شد، 
برای قيد کردن جريان خون مورد استفاده قرار می داد، زنينگ نست های برقی که آنها را چون جريان برق از پي. کرد

 .الکترود های آلۀ تنظيم کننده را صدمه رسانيده بود، بايد بعد از چند ساعت يک تنظيم کندۀ جديد جا به جا می گرديد
که بايد ريخته می شد از قطی رنگ بوت با عجلۀ تام تنظيم کننده جديد را ليم کرد وبرای قالب پوش آن االنکويست 
  .استفاده کرد
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 سال شروع يک انکشاِف بود که الی امروز دوام دارد و در ضمن حيات مريضانِ  را ٥٠قبل از زنينگ کار پيشگام 
م در کارديولوژی جديد ١٩٥٨ اکتوبر ٨بدون شک روز . که دچار اخالل ريتم های قلبی می باشند نيز تضمين می کند

 .ف پنداشته می شود که اطبا درممالک مختلف در نيل به اين هدف کار کرده بودندنقطۀ عط
 اطبا به اين فکر افتاندند تا چطور از برق ٢٠در شروع قرن ) فوتوی زير(زيرا با تحقيق سيستم انتقال تحريکِ  قلب 

. ه کرد تا به فعاليت عادی برگردددرمورد يک قلب که نظم ضربات را ازدست داده و يا کامًال ايستاده شده باشد، استفاد
 امريکائی، آلۀ را البرت هيومن از آستراليا و مارک ليدويلم درفاصلۀ دور يکی از ديگر، ١٩٢٠در اواخر سال های 

  . انکشاف دادند تا ذريعۀ آن يک قلب را بايک امپولز برقی از حالت سقوط احيا نمايند
  
  

  :سيستم تحريک قلب
 چپ atriumسرخ که از خط ! در فوتو مالحظه شود

شروع شده و بعد از گذشت  در چمبرهای چپ و 
  .به عضلۀ قلب می انجامد) قلب(راست

  
  

م بايک سوزن که در عضلۀ قلب يک طفل نوزاد فرو برد، آنرا به حرکت آورده ١٩٢٨در سال ليدويل معلوم است که 
ساس آنرا يک سوزنِ  خالنيده شده در خانۀ قلب م معرفی نمود، ا١٩٣٢ در سال هيومنهمچنان آلۀ يی را که . توانست

 امروز هم اصطالح      هيومن. تشکيل می داد که بايک مبع برق، به بزرگی يک بتری موتر، ارتباط داشت) چمبر(
 . را بکار می برد " artificial pacemakerتنظيم کنندۀ مصنوعی قلب " 

از همه بيشتر بکار گرفتن ماشين قلب و شش و همچنين ولی نخستت اصالحات درجراحی قلب بعد از اواسط قرن، 
سردنمون تصنعی وجود مريض برای تقليل هضم شدن مواد غذائی دروجودش ، اجازه می دادند تا به قلبی که  

در امريکا تنظيم کنندۀ ضربان قلب انکشاف يافت به نحويکه در آنها منبع برق . ضربان آن غير منظم است راه يافت
مريض، در حاليکه تنظيم کنندۀ ريتم قلب روی يک کراچی . بيرون از جسم می ماند) تر از ماشين تابپقسماً بزرگ(

قسمت های باز و جود برای دخول لين های امپولز برق از . قرار داشت، می توانست با آن در شفاخانه حرکت کند
يک منبع برقی بيرونی خالی از خطر همين طور احتياج به . بيرون به قلب برای نفوذ انفکشن بسيار خطرناک بود

م در مينياپوليس از کار افتيدن منبع برقی باعث مرگ يک طفل گرديد که با تنظيم کنندۀ ريتم قلب ١٩٥٧در سال . نبود
  . ارتباط داشت

  

  يک شاخۀ جديد صنعتی بکار افتاد
ان مسلکی اين معنی را داشت که برای بار اول در وجود انسان در جهزنينگ جادادن تنظيم کنندۀ ضربان قلب توسط  
آله های اولی با کار دست بصورت ريزه کاری از طرف بسته کار های مانند . آينده به همين صنعت تعلق می گيرد

يک تن . ساخته می شد ولی با تقاضای زياد بزودی انکشاف بک رشتۀ جديد صنعتی وسايل طبی بميان آمداالنکويست 
 بل گيتبا سوانح  که بيوگرافی وی ايالت مينيسوتای امريکا بود از ارل بکن کرد،از کسانيکه اين راه را هموار 

م جهت سرويس های ١٩٤٩ هم در يک گراج شروع بکار نموده و کمپنی وی هم که در سال بکن. مشابهت دارد
ش در به حيث پيشگام رشتۀ خوي اساس گذاری شده بودميدوترونيک ترميمات آالت برقی از طرف کلنيک ها بنام 

  .مارکيت شناخته می شد
 و انجينيران ديگر در اوايل جادادن تيظيم کنندۀ ضربات قلب در وجود انسان در برابر دو مشکل بزرگ قرار بکن

آنها بايد مواد را می يافتند که عبارت بودند از سيم الکترود ها و منبع انرژی دراز مدت، تا حتی االمکان : گرفته بودند
در سيم های تنظيم کنندۀ . های مکرر برای تبديل کردن بتری يا آلۀ تنظيم کننده محفوظ می بودمريض را از عمليات 

 مليون ٣٦ مرتبه در دقيقه و بيش از ٧٠ابتدائی  بزودی ديده شد که از مقاومت کلی برخوردار هستند چه قلب انسان 
 .مرتبه در سال ضربان دارد

در تنظيم کننده . بدست می آمد)  کاد ميوم–نيکل ( اکوموالتور  از يکاالنکويست انرژی برای تحريک قلب در ُمِدل 
م  به بعد  بکار بردن بتری های       ١٩٧٢نو آوری قابل توجه از . های قبلی از بتری های سيماب کارگرفته می شد
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 انرژی می توانست يک منبع ديگر.  سال به تنظيم کننده، انرژی می رسانيد١٥ الی ١٠بود که برای )  ليتيوم–يونِ  (
مريض را از عمليات دوباره برای تجديد نتظيم کننده مدت طويلتر نجات بدهد، تنظيم کنندۀ است که با انرژی اتومی 

م در پاريس بکار برده شد ١٩٧٠ می بود ، در سال پلوتونيم کانسپت تنظيم کننده که منبع انرژی آن . کار کرده بتواند
مريضی که اگر چنين تنظيم کننده را در سينه می داشت می . تيف تحقق پيدا نکردولی نسبت خوف از شعاع راديواک

  .شد که در تصادم ترافيکی مجروح گردد و اشعۀ راديو اکتيف انتشار يابد
همچنان که مدت کار منبع انرزی برای مريض خيلی مهم است، جا دادن آلۀ تنظيم کننده در وجود انسان نيز بايد بدون 

م جادادن آله از طريق سيستم وريدی در وجود، جراحی قفسۀ سيه را ١٩٦٠در اواخر سال های .  پذيردپيچيدگی انجام
از آن به بعد الکترود ها با باز کردن جای بسيار کوچک در قسمت پايانتر از استخوان طوقک در  . از ميان برداشت

های آن  درنزديکی قلب و يا در خانۀ قلب يک وريد داخل می گردد و با کنترول ايکسری به قلب راهنمونی شده نوک 
آلۀ تنظيم کننده متشکل ار جنريتر ِامپولز، الکترونيک مر بوط و بتری در اکثر اوقات دريک . اتکاء می يابد) چمبر(

 دقيقه را در بر ٦٠ الی ٣٠اين عمليات امروز. خريطۀ ساخت جراح زير جلد نزديک طوقک جای داده می شود
  . کلی را ايجاب نمی کند) بی هوشی( محل اجرا می گردد و اناستيزی گرفته ، ذريعۀ کرختی

  احتياط از ساحات مقناطيسی
 ٣٥٠٠در سويس به اساس اظهارات گروپ کار تنظيم کندۀ ضربان قلب در مؤسسۀ کاردو لوژی در حال ساالنه 

 عدد از آلۀ متذکره ١٤٦٤ م٢٠٠٧عالوه بر آن در سال . جاگزينی تنظيم کنندۀ ضربان قلبی در پيش گرفته می شود
 نفر هر يک آلۀ تنظيم کنندۀ ضربان قلب ٢٥٨٤٠به اساس احصائيه درسال گذشته درين کشور مجموعاً  . تجديد گرديد

اشخاصی که مشتاق بازی گلف و يا تينس . اين آله هيچگونه تکليفی برای حامل آن آن در برندارد.  در سينه داشتند
  . نصب می گردد که با تکان دادن بازو کمتر زير فشار قرار گيردهستند، آله در همان طرف جسم 

از . حاملين تنظيم کيندۀ ضربان قلبی بايد از همه بيشتر در نزديکی ساحات الکترو مگنيت احتاط را از دست ندهند 
ی که در برابر اما سيستم های تنظيم کنده ضربان قلب. قرار گيرند ) MRIتوموگرافی (اين لحاظ  نبايد مورد معائينات 

که جديد ترين دستگاه در ) سويس(اين سيستم در کانتون وادت .  محفوظ هستند قبالً  به بازار آمده استMRIمعاينات 
کلينيک های مربوط در حال تحت مطالعه دارند که آيا تلفون های موبايل نفوذ غير . جهان است، توليد می گردد

رند يا خير؟ همچنان دستگاه های ترمينل های هوائی، دستگاه های ضد مطلوب در آلۀ تنظيم کنندۀ ضربان قلبی دا
  . دزدی و همچنين مخل کنندگان کمپيوتری بصورت فرضی از اين امر عاری نستند

در يک مريض مبتال به عدم تنظيم ضربان زنينگ  سال بعد از نخستين نمايشِ  ٥٠تنظيم کنندۀ ضربان قلبی که اکنون 
قلب، ضربان را کنترول کرده و در ) چمبر( دارای يک يا دو الکترود بوده که در خانه های قلبی جای داده می شود،

  .صورت لزوم  با يک تکان برقی  آنرا تنظيم می کند
  

  
  

  )چمبر چپ(خانۀ چپ قلب : ١شماره  
  )چمبرراست(خانۀ راست قلب  : ٣شماره  

  قلب يک سک
  

اين نتظيم کنندگان که همه کار .  در اختيار دارندDifibrillatorبعضی از تنظيم کندگان ضربان قلب برعالوه يک 
هارا می توانند اجرا کنند نه تنها ضربان بسيار آهسته  وسريع را تنظيم می کنند بلکه عالوه بر آن هم  لرزش بسيار 

 خاتمه می )Difibrillator(سريع خانۀ قلب را که می تواند باعث مرگ گردد ، بصورت اوتومات با يک تکان برقی 
  . دهد

اين يادداشت های جريا . آله های بسيار جديد بصورت متواتر فعاليت های قلب را با عمل جراحی يادداشت، می کنند
پروفيسورکارديولوژی ، از . را داکتر معالج می تواند بطور تيلی متری در کمپيوتر از نظر بگذراند و قضاوت کند

ارد که آله های ُمدرن حتی می توانند آب جمع شدۀ اضافی در شش ها را قبل  توضيح می د يانس کادن،)آلمان(منهايم 
 . از اينکه باعث عارضۀ قلبی شده باشد، تثبيت کنند

اين متود برای مريضانی . Resynchronisation طريقۀ است بنام عالج قلبی ٢١نوآوری ديگری شروع قرن 
 به اين معنی که قلب از لحاظ تغيير فعاليت اناتومی ديگر مناسب است که به  ضعف پيشرفتۀ عضلۀ قلبی دچار باشند
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اگر در چنين مريضان عالج با دوا مفيد تمام نشود، به نفس کوتاهی و تقليل فعاليت . ضربان مطلوب را نداشته باشد
الکترود سومی برای اين است که خانۀ چپ قلب . مصاب باشند، می توان نتظيم کنندۀ با سه الکترود  نصب گردد

  .تحريک گردد تا خودرا مطابق ريتم طبيعی کمی پيشتر از خانۀ راست قلب کش کند
به حيث انکشاف در آيندۀ نزديک تنظيم کنندۀ قابل ياد آوريست که بصورت مکمل در سيستم رگ ها جا داده می شود 

implant) .(لد نبوده و جادادن اين چنين آالت به اندازۀ کوچک می باشند که ضرورت به باز کردن جای بزرگ در ج
آنها در يکی از رگ های که پيش از قلب جا داشته باشد، کنجانيده می . خريطه در نسج چربوی بدن ديگر الزم نيست

اولين تنظيم کننده را بکار گرفت تا حال راه طويلی پيموده شده است ولی بايد گفت که آن االنکويست از وقتيکه . شوند
بياد دارد تماس خود را  زنينگ ، جان، ، تاجايکه پسرآرنی الرسنمريض اول، . ه استآله نيز کار خود را انجام داد

 م رهبری کلينيک جراحی شکم و ١٩٦١او در سال. دوام داده است زنينگ  واالنکويستاز شروع زنندگی اش با 
طان چشم از م  و الرسن سه سال بعد در اثر سر٢٠٠٠در سال زنينگ . شش را در پوهنتون سوريش به عهده گرفت

 مرتبه تنظيم کنندۀ قلب را در ٣٠نه نوشيد ) آب معدنی(مرديکه در مهمترين روز زندگی خود اکواويت . جهان پوشيد
  .سينه ها جا داده بود

  
  پايان

  
  
  
 


