تعریف دیس ریتوی:
دیس ریتوی عبارت است از ریتن غیرطبیعی قلب  ،ایي حالت هوکي است تٌْا بِ شکل یک هکث
هَقت بَدُ ٍ آًقدر کَتاُ باشد کِ تعداد ضرباى کلی قلب را تحت تاثیر قرار ًدّد یا برعکس هوکي
است  ،سبب شَد کِ ضرباى قلب بسیار سریع ٍ یا بسیار آّستِ باشد  .برخی دیس ریتوی ّا سبب
برٍز ّیچگًَِ عالهتی ًوی شَدًد  ،سایر دیس ریتوی ّا هوکي است سبب برٍز عالئوی ّوچَى
سبکی سر یا سرگیجِ شًَد.

دو نوع اصلی دیس ریتمی وجود دارد :
 )1برادی کاردی  :زهاًی رخ هی دّد کِ ضرباى قلب بسیار آّستِ است ( کوتر از  60ضرباى در دقیقِ)
 )2تاکی کاردی  :زهاًی ایجاد هی شَد کِ ضرباى قلب بسیار سریع است ( بیش از  100ضربِ در دقیقِ)

عالئن دیس ریتوی چِ ّستٌد؟

 درصَرتی کِ دیس ریتوی کَتاُ باضذ  ،هعوَال فاقذ ّزگًَِ عالهتی است  .تٌْا هوکي است بِ صَرت حذف یک
ضزباى قلب باضذ کِ ضوا بِ ًذرت هتَجِ آى هی ضَیذ .
 هوکي است احساس لزسش ( ارتعاش) در قفسِ سیٌِ یا گزدى ایجاد گزدد.
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 سهاًی کِ دیس ریتوی ّا ضذیذ بَدُ یا آًقذر عَل بکطٌذ کِ عولکزد قلب را تحت تاثیز قزار بذٌّذ  ،هوکي است
قلب قادر بِ پوپ کزدى خَى کافی بِ بذى ًباضذ  .ایي اهز هٌجز بِ احساس خستگی یا سبکی سز یا بی حالی هی
ضَد ّ ،وچٌیي هوکي است هٌجز بِ هزگ ضَد.

 تاکی کاردی هوکي است هٌجز بِ کاّص تَاًایی پوپ کزدى قلب ٍ در ًتیج ُ تٌگی ًفس  ،درد قفسِ سیٌِ  ،سبکی
سز ٍ یا کاّص سغح َّضیاری ضَد هوکي است ایي حالت در صَرت ضذیذ بَدى هٌجز بِ حولِ قلبی یا هزگ
ضَد.



دیس ریتمی ها چگونه درمان می شوند؟

 پیص اس درهاى  ،پشضک هیبایست بذاًذ کِ یک دیس ریتوی در قلب ضوا اس کجا آغاس هی ضَد؟ یک ًَار قلبی یا
الکتزٍکاردیَگزام ( ثبت پیام ّای الکتزیکی ایجاد ضذُ تَسظ قلب بز رٍی کاغذ) اغلب جْت تطخیص دیس
ریتوی ّا بِ کار هی رٍد سایز راُ ّای بزرسی هحل ضزٍع دیس ریتوی استفادُ اس دستگاُ قابل حول
هاًیتَریٌگ )  ،تست ّای استزس ٍرسشی ٍ بزرسی ّای الکتزٍفیشیَلَصیک ( تعییي ًقطِ الکتزیکی قلب

( َّلتز
) هی

باضٌذ.
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 راُ ّای درهاى دیس ریتوی عبارتٌد از :
o

تغییز ضیَُ سًذگی

o

جزاحی

o

ابلیطي یا سَساًذى بافت قلبی

o

دارٍّای ضذاًعقاد جْت کاّص هیشاى خغز لختِ ضذى خَى ٍ سکتِ کغشی

o

دفیبزیالسیَى قلبی ٍ دفیبزیالتَرّای قلبی کاضتٌی (ّICDا)

o

یک ضزباى ساس کِ اس یک باتزی جْت کوک بِ تٌظین ضزباى قلب ضوا استفادُ هی کٌذ.

o

دارٍّای پیطگیزی ٍ کٌتزل دیس ریتوی ٍ درهاى ضزایظ هزبَط بِ آى هاًٌذ پزفطاری خَى  ،بیواری کزًٍزی قلبی ٍ
ًارسایی قلبی

 دفیبریالسیَى بِ چِ هفَْم است؟
دفیبزیالسیَى راّی بزای تبذیل ضزباى قلبی غیز عبیعی بِ ضزباى قلبی عبیعی اس عزیق یک ضَک الکتزیکی کَچک
هی باضذ.
هوکي است یک دفیبزیالتَر قلبی کاضتٌی ( ، )ICDسیزپَست ًاحیِ فَقاًی قفسِ سیٌِ کاضتِ ضَد تا ضَک ّایی را
ایجاد ًوایذ ٍ بِ عٌَاى ضزباى ساس عول کٌذ  .سهاًی کِ ضزباى قلب غیزعبیعی هی ضَد  ،ایي دستگاُ آى را ضٌاسایی
هی کٌذ .ایي دستگاُ بِ ضکل  24ساعتِ عول هی کٌذ.

 ابلیشي یا سَزاًدى بافت قلبی بِ چِ هفَْم است؟
ایي رٍش  ،یک راُ اصالح دیس ریتوی ٍ بزگطت قلب بِ ریتن عبیعی هی باضذ
ایي رٍش اس عزیق تعبیِ یک لَلِ ىاسک ( کاتتز ) در سیاّزگ ضوا ٍ ّذایت آى بِ عضلِ قلبی صَرت هی گیزد.
ًَک کاتتز هیشاى سیادی اًزصی را آساد هی کٌذ ٍ ًَاحی بسیار کَچکی اس بافت قلبی را کِ سبب ایجاد پیام ّای
الکتزیکی غیزعبیعی هی ضًَذ را تخزیب هی ًوایذ.
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