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  خالصه
  مقدمه

  جا به جاييجا به جايي. . قرار مي گيردقرار مي گيرد استفاده  استفاده  مورد مورد قلب قلبضربانضربان در توليد و هدايت  در توليد و هدايت للبر طرف كردن اختالبر طرف كردن اختالضربان ساز به منظور ضربان ساز به منظور 
 هـاي مربوطـه      هـاي مربوطـه      جراحـي   جراحـي   مهم  مهم  از عوارض   از عوارض   و  و پديده نادر پديده نادر   يكيك شكم    شكم    داخل  داخل ني ژنراتور در  ني ژنراتور در  ليدهاي اپي كارديال و جايگزي    ليدهاي اپي كارديال و جايگزي    

و در  و در    قـسمت هـاي ديگـر     قـسمت هـاي ديگـر      و تحريـك      و تحريـك     اخـتالالت گوارشـي   اخـتالالت گوارشـي   ،  ،   موضعي  موضعي مي باشداين اقدام ممكن است موجب عفونت      مي باشداين اقدام ممكن است موجب عفونت      
  .. باعث عوارض متعدد گردد باعث عوارض متعدد گرددنهايتنهايت

  معرفي بيمارمعرفي بيمار
 سال پس از تعبيه يك ضربان سـاز اپـي كارديـال، در بررسـي               سال پس از تعبيه يك ضربان سـاز اپـي كارديـال، در بررسـي              33 كه    كه   شودشود ساله معرفي مي      ساله معرفي مي     5555در اين گزارش خانمي     در اين گزارش خانمي     

 ايـن مهـاجرت موجـب بـروز تغييـرات            ايـن مهـاجرت موجـب بـروز تغييـرات           ووتغيير مكان داده اسـت      تغيير مكان داده اسـت      مشخص شد ژنراتور به حفره شكم       مشخص شد ژنراتور به حفره شكم       ي كنترل وي    ي كنترل وي    هاها
  ..گرفته استگرفته استر ر  قرا قرا و كنكاش و كنكاش مورد بحث مورد بحث كه كهجانبي شدجانبي شد

  نتيجه گيرينتيجه گيري
قلب ، هميشه بايد احتمال قلب ، هميشه بايد احتمال امروزه عليرغم استفاده كمتر از ضربان ساز هاي اپي كارديال به دليل بهبود اعمال جراحي امروزه عليرغم استفاده كمتر از ضربان ساز هاي اپي كارديال به دليل بهبود اعمال جراحي 

با نخ هـاي  با نخ هـاي  به محل عمل به محل عمل  در نظر گرفته شود و با اقدامات پيشگيرانه مثل تثبيت ضربان ساز            در نظر گرفته شود و با اقدامات پيشگيرانه مثل تثبيت ضربان ساز           توسط كارديولوژيست ها  توسط كارديولوژيست ها  
  .. عارضه جلوگيري شود عارضه جلوگيري شود جذب از بروز اين جذب از بروز اينغير قابلغير قابل

  
 

  

  

     ضربان ساز، اپي كارديال، ژنراتور، مهاجرت:كلمات كليدي
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  مقدمه
امروزه با پيشرفت فن آوري و استفاده روز افزون وسايل ضد 
آريتمي كاشتني داخل قلبي اعم از ضربان سازهاي مصنوعي براي  

 كاشتني درمان برادي كاردي هاي مهم قلبي يا دفيبريالتور هاي
براي درمان تاكي كارديهاي خطرناك ،شناخت اين شيوه درماني 
و آشنايي با مشكالت و عوارض احتمالي آن براي پزشكان از 

  .اهميت خاصي برخوردار است
حكم يك رايانه  مصنوعي كاشتني )پيس ميكر(ضربان ساز 

كوچك را دارا ست كه ميتواند با مراقبت از ريتم قلب توسط در 
 در مواقعي  رانه هاي الكتريكي توليد شده توسط قلبيافت تكا

كه توليد اين تكانه ها يا هدايت آنها به دهليزها و بطنها دچار 
عملكرد اين دستگاه پس از كاشته شدن .اشكال است جبران كند 

      داخل بدن با  استفاده از امواج راديويي وتله متري توسط 
  .يده مي شود قابل تنظيم استرايانه هاي ويژه اي كه پروگرامر نام

         ضربان ساز ها توسط سيم هاي مخصوصي كه ليد ناميده  
به  ) معموال تحت تر قوه(شوند به اپيكارد يا از طريق سياهرگها  مي

  .اندوكارد قلب متصل مي شوند
توان پنوموتوراكس،جابجايي ليد و   از عوارض مهم جراحي مي

ديگري هم وجود لبته عوارض عفونت پيس ميكر را نام برد، ا
يكي از عوارض مهم ولي نادر  .دارند كه در اين مقال نمي گنجد

   .جابجايي ژنراتور ضربان ساز  از محل اوليه تعبيه مي باشد
  پس  سال3 ساله معرفي مي گردد كه 55ي در اين گزارش خانم 

 پيس از تعبيه يك ضربان ساز دائمي اپي كارديال به كلينيك
براي پيدا كردن علت  بررسي  ادامهجعه مي كند و در مراميكر

 عدم توانايي ايجاد ارتباط تله متري بين ضربان ساز و پروگرامر
  .مشخص مي شود ژنراتور به حفره شكم وي مهاجرت كرده است

  
  معرفي بيمار

 سال قبل به علت برادي 3 ساله است كه 55بيمار خانمي 
ر تعبيه ضربان ساز عدم موفقيت د ال وكاردي، ريتم جانكشن

به علت تجربه ناكافي در تعبيه پيس ميكر  اندوكارديال
، براي وي اندوكارديال توسط همكار غير الكتروفيزيو لوژيست

ه  با ليد اپي كارديال تعبيه شد بطنيضربان ساز دائم تك حفره اي
  .بود

دو  با تاخير و  وي  علي رغم تو صيه هاي الزم براي پي گيري
پيس ميكر به درمانگاه بيه براي بررسي و تنظيم سال پس از تع

 توسط هد پروگرامر پيس  جستجوي ضربان ساز.ودمراجعه نم
  در محل اسكار جراحي در سمت چپ ساب گزيفوييدميكر

  نيز  در لمس  محل اسكارنگرديد وارتباط برقرار  انجام شد ولي
 راديو گرافي قفسه صدري و شكم برايپس از  .ژنراتور لمس نشد

 از محل د كه ژنراتور ش مشخصمشخص كردن محل ژنراتور
  ركتوس  حفره شكم در پشت عضلهبه اوليه در ساب گزيفوييد

 جا به جا شده است ولي  تحتاني راست شكم 4/1 در ابدومينيس و
بيمار . )1شكل(ارتباط ليد اپيكارد با قلب همچنان بر قرار است 

   . نداشتغيرههيچ گونه عالئمي مثل درد شكم، ديزوري و 
  

  

 به گزيفوييد جابجايي ژنراتور از محل اوليه در ساب -1شكل
  ركتوس ابدومينيسحفره شكم در پشت عضله 

  

  

  ليد ضربان  ساز از مسير مهاجرتاصالح محل  -2شكل
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پس از پروگرام مجدد و استقرار هد پروگرامر روي ربع تحتاني 
ساز و راست شكم مشخص شد  كه عملكرد ژنراتور ضربان 

از حد مطلوب باال تر طبيعي است ولي آستانه تحريك پيس ميكر 
 با توجه به محل غير معمول ). ميلي ثانيه5/0 ولت در 5/3( بود

وجود آن در حفره شكم و براي پيشگيري از پيس ميكر و 
جرت به داخل روده هاعوارض احتمالي و خطرناك بعدي مثل م 

 به  اينكهاز همه مهم ترانسداد و عفونت و عال وه بر آن و  ها،
علت عمقي شدن ژنراتور امكان بر قراري ارتباط با پروگرامر از 

ابتدا براي بيمار  . تصميم به خروج ژنراتور گرفته شد،بين رفته بود
 تعبيه گرديد و ضربان ساز موقت اندوكارديال ترانس فمورال

تحت بيهوشي عمومي ابتدا با الپاراتومي مدين ژنراتور اوليه جدا 
 ليد ، عرضي ناحيه اپي گاستر1و خارج گرديد و سپس با برش

 پس از ).2شكل (  ضربان ساز از مسير مهاجرت خارج گرديد
  فاسياي و در روي2 انتهاي آن با پوشش محافظت شده،قطع ليد

 با   براي بيمار ضربان ساز دائمسپس .عضله ركتوس ثابت گرديد
  ساب طريق وريد از در نوك بطن راست اندوكارديالاستقرار ليد

بدون عارضه از پس از تعبيه بيمار . كالوين چپ تعبيه شد
 طبيعير بيمارستان مرخص شد و پس از دوسال عملكرد پيس ميك

  .است
  

  بحث
دايت در شرايط طبيعي، دستگاه هدايتي تخصص يافته قلب، ه

        سينوسي را از دهليزها به بطن ها تضمين همزمان هر تكانه 
         در توليد يا هدايت تكانه هاي الكتريكي  لاختال. مي كند

و گاهي مي تواند منجر به برادي كاردي هاي شديد و عالمت دار 
مهمترين تصميم در درمان بيمار  .ست قلبي  شوديسنكوپ يا ا

 بطني -دهليزيهدايت  يا دهليزي-ه سينوسي گرمبتال به اختالل
اين است كه فرد مورد نظر به يك ضربان ساز دايمي نياز دارد يا 

هنگامي كه اختالالت مربوط به توليد و يا انتقال تكانه سبب  .يرخ
ايجاد برادي آريتمي هاي عالمت دار مي شوند از منابع خارجي 

     ا اعمال تحريك ب.انرژي مي توان براي تحريك قلب استفاده كرد

                                                 
1 Incision 
2 cap 

تكانه هاي الكتريكي توليد شده توسط ضربان سازهاي 
ليد هاي (مصنوعي كاشتني توسط رشته سيم هاي مخصوص

به دهليزها ويطن ها مي توان كندي ) اندوكارديال و اپيكارديال
 هاي ضربان سازژنراتور   .)2( ضربان قلب را جبران كرد

 مي تواند  كه مي دهند    قرارجلد  در بافت زير يا اپيكارديال 
شود   و عفونت3 زخم سطحي پوستي اروزيون ،موجب

در روش ديگر مي  ).صوصا در كودكان و افراد مسن الغرمخ(
توان ژنراتور را در داخل غالف ركتوس و پشت عضله قرار داد 

  و محافظت مي شود  عضالني پنهان–كه در يك پاكت فيبري 
ممكن است از علل مهاجرت فاسيا و عضالت آتروفيك . )4،3(

  مي تواند4مهاجرت داخل صفاقي .دستگاه در افراد مسن باشد
عالئم ادراري  مانند اسهال، تحريكات عصبي،ي عوارضمنجر به

كه شود    سوراخ شدن روده درد شكمي وبه علت تحريك مثانه،
به هر صورت بالفاصله . )6،5(  حيات باشدنندهكمي تواند تهديد 
عفونت حتي در افراد بدون عالمت تغيير محل بعد از تشخيص 

  .دستگاه الزامي است
  

  نتيجه گيري
گرچه امروزه مهاجرت ضربان ساز هم به خاطر كاشته شدن 

 هايكمتر ضربان سازهاي اپي كارديال و هم به خاطر بهبود تكنيك
جراحي نادر است اما بايد احتمال آن را در نظر داشت و اقدامات 

ر ت ضربان ساز به نسج زير جلد توسط نخ غيپيشگيرانه مثل تثبي
 مكانهايي كه احتمال قابل جذب و عدم كاشت ژنراتور در

ودر نهايت بايد جابجايي  .كار گرفته مهاجرت زياد است ب
ضربان ساز را به عنوان يكي از علل عدم ارتباط تله متري بين 

در نظر ) رايانه تنظيم كننده ضربان ساز(ضربان ساز و پروگرامر
  .داشت

  

  تشكر وقدر داني
كه در انجام اين تحقيق ياري از پرسنل محترم بيمارستان قائم 
  .نمودند تشكر و قدرداني مي شود

 
 
 
 
                                                 
3 erosion 
4 intrapritoneal 
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