
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بزرگترین دست از خداوند به برم می پناه  شروع از قبل

 . است من نادانی و جهل همان که بشر دشمن

 

 

 آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است .

 

 ECG آسان و ای پایه تفسیر

 

 

 مهدی صادقی شرمه

                      

 بقیه اهللپزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه 

 
 



 

 قلب الکتریکی فعالیتهای ثبت یعنی الکتروکاردیوگرام 

 در دهلیزی بین راه یک طریق از و میشود شروع(  SA node)  دهلیزی سینوسی گره نام به فرماندهی از قلب الکتریکی فعالیتهای

( AV node) بطنی دهلیزی گره به ای گره بین راه سه طریق از سپس و شود می دهلیزی انقباض موجب و مییابد گسترش دهلیزها

 انقباض موجب و آندوکارد وارد آن طریق از و پورکینژ شبکه به انتها در و راست و چپ باندلهای به هیس شاخه طریق از سپس و میرسد

 .میگردد بطنی

 باشد یادمان Cardiac Action Potential همان یا قلبی سلولهای عملکرد پتانسیل باید میشود قلبی انقباض از صحبت وقتی

 به سلول بار ، ولت میلی 09 منهای از و شده دپوالریزه الکتریکی بارگیری با ، الکتریکی ایمپالس دریافت از پس قلبی سلولهای آن در که

 (صفر فاز) میشود گفته سیستول همان یا دپوالریزاسیون مرحله این به که شود انجام قلبی انقباض تا میرسد 09+

 دریافت آماده تا برمیگردد 09 منهای شروع نقطه بهمان و میدهد دست از را خود داخل مثبت بار ، فاز 4 طی قلبی سلول سپس و

 .شود می گفته دیاستول همان یا رپوالریزاسیون مرحله این بی که شود مجدد انقباض و بعدی الکتریکی ایمپالس

 است شده داده کامل توضیح فاز 5 این تمام کنید توجه اسالید به

 

 که کنیم درک را آن کامال باید که دارد وجود شد گفنه که Cardiac Action Potential در مهم مرحله سه کنم آوری یاد باید حال

 : از عبارتند

 این در که میشود ختم 3 فاز نیمه تا و شروع صفر فاز از که( Absolutly refractory period) مطلق ناپذیری تحریک مرحله -1

 .نمیدهد پاسخ تحریکی هیچ به قلب عبارتی به کند منقبض را قلب نمیتواند تحریکی هیچ مرحله

 فاز این در که میشود ختم3 فاز آخر تا و شروع 3 فاز نیمه از که( Relative refractory period) نسبی ناپذیری تحریک مرحله -0

 .کند منقبض میتواند نیروندی و قوی تحریک فقط را قلب



 به رسیدن بدلیل قلب مرحله این در که میشود ختم 4 فاز انتهای تا و شروع 3 فاز انتهای از که( Supra normal period) مرحله -3

 .دارد را تحریکی هرگونه پذیرش 09 منهای بار

 اند شده جدا هم از مختلف رنگهای با و دیده بخوبی شکل در مراحل این کنید توجه بعدی داسالی به

 

 

 میکند کمک ما به ها آریتمی ایجاد چگونگی بهتر درک برای مراحل این یادگیری

 قلب نوار آن به که دهد می ،تحویل مخصوص کاغذ روی ما به هایی منحنی الکتریکی فعالیتهای این ثبت با الکتروکاردیوگرام دستگاه

 میگوییم

 این که دارند ریتم تولید و الکتریکی ایمپالسهای ایجاد توانایی بالقوه بطور ، خاص شرایطی در قلبی سلولهای تمامی است ذکر به الزم البته

 بار 09 تا AV 49 گره سلولهای و دقیقه در بار 49 تا 09بطنی سلولهای بطوریکه ، میشود کم ترتیب به قلب نوک به تا دهلیزها از توانایی

 .بکنند ایمپالس تولید توانند می دقیقه در بار 559 تا 09 دهلیزی سلولهای و دقیقه در

 :الکتروکاردیوگرافی در مهم اصل دو اما و

 یابد می انتشار کارد اپی سطح به و شروع اندوکارد سطح از دپوالریزاسیون -1

 میشود ختم کارد اپی به و شروع اندوکارد سطح از قلب دپوالریزاسیون محور یعنی پس

 خواهد ثبت مثبت موج یک شود نزدیک( ای سینه پوارهای و دستبندها همان) دستگاه الکترود به قلبی دپوالریزاسیون محور چنانچه -0

 (کنید توجه اسالید به.) میشود ثبت منفی موج یک شود، دور مثبت الکترود از اگر و شد



 

 ثبت لید سمت به سلولی داخل بار شدن مثبت و بارگیری که بود این فوق موج شدن رسم مثبت دلیل میکنید مشاهده که طورهمان

 است قلبی فعالیت کننده

 بگیریم استاندارد قلب نوار یک چطور عبارتی به یا چیست استاندارد گرافی الکتروکاردیو تکنیک بدونیم باید حاال خب

 : باید کار این برای

 دهیم انجام را لیدها بستن استاندارد،  بیمار کردن استاندارد،  دستگاه کردن استاندارد

 : دستگاه کردن استاندارد

 باید سرعت mm/s 05 باشد 

 یا آمپلیتود Gain دستگاه MV 1 باشد 

 باشد روشن هردو دستگاه های گیر پارازیت 

 باشد آماده و پر دستگاه کاغذ 

 شود گرفته شهری برق بجای باطری با ترجیحا 

 

 :بیمار کردن استاندارد

 درجه 09 زاویه تا پشت به خوابیده پوزیشن 

 باشد حرکت بی و ببیند اموزش بیمار 

 باشند نداشته همراه بیمار موبایل و فلزی وسیله 

 شود حفظ بیمار خلوت 

 میشود بیمار تاکیکاردی موجب حد از بیش گرمای و لرز موجب سرما چون باشد متعادل اطاق دمای 



 شود شیو دارد زیاد موی اگر بیمار سینه 

 

 : لیدها بستن استاندارد

 راست دست قرمز رنگ

 چپ دست زرد رنگ

 راست پای مشکی رنگ

 چپ پای سبز رنگ

 سینه قفسه راست سمت استرنوم کنار ای دنده بین 4 فضای در V 1 پوار

 سینه قفسه چپ سمت استرنوم کنار ای دنده بین 4 فضای در V 0 پوار

 V 4 و  V 0 وسط نقطه در V 3پوار

 سینه قفسه چپ سمت ای ترقوه وسط خطپنجم  ای دنده بین فضای در V 4 پوار

 سینه قفسه چپ سمت بغلی زیر قدامی خطپنجم  ای دنده بین فضای در V 5 پوار

 سینه قفسه چپ سمت بغلی زیر میانی خطپنجم  ای دنده بین فضای در V 0 پوار

 انفارکتوس تشخیص برای Right ECG باید ما مواقع بعضی ولی باشد می Left نوار و روتین گرفتن قلب نوار همان گرفتن فلب نوار این

 بگیریم راست بطن

 میشود جابجا که ایست سینه پوارهای فقط Right ECG گرفتن برای

 شود ختم راست بغل زیر به و شروع سینه قفسه چپ سمت از شده گفته آدرسهای همان با است کافی

 Right ECG ودومی روتین همان یا left اولی کنید توجه اسالید به

 



 

 بگیریم را V 0 تا V 7 باید کار این برای بگیریم Posterior ECG میشود خواسته ما از مواقع از بعضی و

 کنید استفاده ها پوار از یکی از و دهید تغییر manual یا دستی وضعیت به را خود دستگاه کار این برای

 سینه قفسهپشت   چپ سمت بغلی زیر خلفی خطپنجم  ای دنده بین فضای در V 7 پوار

 سینه قفسه پشت چپ سمت استخوان پارویی وسط خطپنجم  ای دنده بین فضای در V 8 پوار

 سینه قفسهپشت  چپ سمت فقرات ستون کنار خط پنجم ای دنده بین فضای در V 0 پوار

 

 کنید توجه اسالید به باشد می لید 10 شامل شده تهیه قلب نوار  این خب

 

  داریم لید یا اشتقاق نوع دو میکنید مشاهده که همانطور



 دو یا یک پتانسیل اختالف دستگاه یعنی قطب از منظور)دارد قطبی یک و قطبی دو نوع دو خود که Limbs lead یا اندامی لیدهای -1

 (میکند رسم را نقطه

 Chest lead یا ای سینه لیدهای -0

 کنید توجه اید می اسالید در که انها نرمال شکل و لیدها این از هرکدام به ترتیب به لطفا

 

 منحنی تمام میبینید اسالید ایینپ در که همانطور و باشد می( مثبت) چپ دست و( منفی) راست دست بین پتانسیل اختالف  I لید

 میشود رسم مثبت کامال

 

 کامال منحنی تمام میبینید اسالید ایینپ در که همانطور و باشد می( مثبت) چپ پای و( منفی) راست دست بین پتانسیل اختالف II لید

% 09 آن های منحنی اندازه و است ECG لید بارزترین و ترین درشت II لید که نکته یه و ،کنید توجه فلشها مسیر بهمیشود  رسم مثبت

 باشد می مانیتورینگ برای لید بهترین و است بزرگتر اندامی دیگر های لید از



 

 اکثرا منحنی این میبینید اسالید ایینپ در که همانطور و باشد می( مثبت) چپ پای و( منفی)چپ  دست بین پتانسیل اختالف III لید

 دارد منفی QRS کمپلکس که است این لید این نکته تنهاو میشود  رسم منفی

 

 

 راست دست همان یا نقطه یک پتانسیل اختالف فقط دستگاه است قطبی یک چون لید این است واضح کامال کنید توجه فلشها مسیر به

 رسم منفی لید این منحنی تمام میشود دور راست دست از دپوالریزاسون محور چون که است این لید این نکته مهمترین و میکند رسم را

 کنید نگاه اسالید پایین به میشود



 

 و میکند رسم را چپ دست همان یا نقطه یک پتانسیل اختالف فقط دستگاه است قطبی یک چون لید این ،کنید توجه فلشها مسیر به

 میشود رسم مثبت کامال لید این منحنی شکل

 

 و میکند رسم را چپ پای همان یا نقطه یک پتانسیل اختالف فقط دستگاه است قطبی یک چون لید این ،کنید توجه فلشها مسیر به

 میشود رسم مثبت کامال لید این منحنی شکل

 

 

 

 



 هاآن نرمال هایشکل و ای سینه لیدهای اما و

 

 

 از عبارتند که دارد وجود V 0 تا V 1 های منحنی شکل در مهم نکته چند است آمده اسالید در که همانطور

 میشود کاسته S موج ارتفاع از و میشود افزوده R موج ارتفاع به ترتیب به V 0 تا V 1 از -1

 دارد را R موج کوچکترین V 1 لید -0

 دارد را R موج بزرگترین V 0 لید -3

 

 : الکتروکاردیوگرام کاغذ ویژگیهای 

 دارد کاربرد هم مهندسی در که است معروف میلیمتری ورق همان ECG کاغذ اید دیده همه که همانطور

 



 کند حک را نقشی روی بتواند حرارتی قلم تا دارد روغنی سطح ما ECG کاغذ که است این آن فرق فقط و

 میشود دآمپلیتو یا و ارتفاع از صحبت دوعم خط رد و میشود زمان یا تایم از صحبت افق خط در ECG کاغذ این در

 بزرگی مربعهای ECG کاغذ در اینکه به توجه با است ثانیه صدم 4 دهنده نشان کوچک خونه هر میبینید اسالید در همانطور افق خط در

 دارد ثانیه دهم دو با برابر تایمی بزرگ مربع یک افق خط در پس دارد قرار کوچک مربع 5 آن اخلد دره ک دارد وجود تر پهن خطوطی با

 کنیم بررسی را آن بزرگ مربع 5 اندازه در باید کنیم دنبال را نوار ثانیه یک بخواهیم ما اگر و

 قلب نوار در و بود خواهد میلیمتر 5 بزرگ مربع یک و میکند مشخص را ارتفاع میلیمتر یک کوچک هرخانه آن در که عمود خط حاال و

 باشند می تنظیم MV1 یا میلیمتر 19 روی دستگاهها استاندارد

 

 است شده رسم دلیل چه به و نامهایی چه با هایی منحنی چه ایم گرفته که قلبی نوار در ببینیم که شده آن موقع حاال 

 بود خواهیم چیز سه شاهد ما الکتروکاردیوگرام منحنی در

 جمو 

  است نقطه دو بین فاصله کهخط 

 هطنق 

 باشد می آنها انقباض همان یا دهلیزها دپوالریزاسیون بیانگر که P نام به رسید خواهیم موج اولین به کنیم شروع که نوار ابتدای از

 باشد می فرورفتگی ئ برآمدگی هیچ بدون مدور و گرد نرمال بطور P موج

 است کوچک خونه 3 تا 0 هردو و است یکسان P موج ارتفاع و تایم

 باشد می PR interval یا و خط یا فاصله بعدی منحنی

 خونه 5 تا 3 عبارتی به یا و ثانیه صدم 09 تا 10 آن نرمال اندازه و میشود گیری اندازه QRSکمپلکس ابتدای تا P موج ابتدای از که

 باشد می کوچک

 باشد می آن انقباض همان یا و بطنی دپوالریزاسیون بیانگر که باشد می QRS کمپلکس بعدی منحنی



 در پایان تا شروع از آن تایم و اندازه که بدانیم باید فقط و شد اشاره مختلف لیدهای در آن به قبل جلسه در بودن منفی یا مثبت نظر از و

 گفته wide QRS آن به بیفتد اتفاق این اگر که کند تجاوز نباید کوچک خونه 0.5 از عبارتی به و است ثانیه صدم 11 تا صدم 0 افق خط

 میشود

 باشد TP خط همان یا الکتریک ایزو خط روی باید نقطه این که باشد می { point  همان یا} نقطه بعدی قسمت

 باشد می ST قطعه آمدن پایین با و باال اندازه تعیین مالک نقطه این

 

 پایین و باشد ایزوالکتریک خط روی باید نرمال بطور میشود رسم بطنی انقباض ادامه در که خط این باشد می ST قطعه بعدی منحنی

 باشد می انفارکتوس یا اینجری نشانه آن رفتن باال و ایسکمی نشانه و طبیعی غیر آن رفتن

 است بطنی دیاستول همان یا و بطنی دپوالریزاسیون نشاندهنده که باشد می T موج بعدی منحنی

 ای سینه لیدهای در و میر میلی 5 تا 3 اعضا لیدهای در آن نرمال اندازه و باشد داشته برامدگی یا و فرورفتگی هیچگونه نباید نیز موج این

 است میلیمتر 19 تا 5

 اندازه و تایم که باشد می T موج انتهای تا QRS کمپلکس ابتدای از نقطه دو بین فاصله اینتروال یا خط این است QT خط بعدی منحنی

 باشد می ثانیه صدم 44 تا 34 آن نرمال

 تمام در ثابت بطور کمتر ارتفاعی با ولی P مو همانند و میشود دیده نرمال غیر هم و نرمال بطور هم که باشد می U موج بعدی منحنی

 میشود دیده T موج به چسبیده و کنار قلب نوار

 در منفی و مثبت های منحنی کردن تعیین مالک خط این که چرا باشد می ECG در مبنا خط همان یا ایزوالکتریک خط آخر منحنی و

 باشد می آن ترین نمایان P موج و T موج بین فاصله و باشد می خطوط بعضی رفتن پایین و باال و نوار



 

 

 کنید توجه اسالید رنگ سفید هاشور به کنیم صحبت QRS کپلکس مورد در کمی خب



 

 سه هر یا و دو ، یک از است ممکن و شود نمی مشاهده و ندارد وجود آن موجهای تمام کامل بطور نوار لیدهای تمام در کمپلکس این

 شود مشاهده هم کنار آن موج

 آید می R موج از قبل که است این آن نشانه مهمترین و است Q موج منفی رونده پایین موج اولین نامگذاری برای

 است کمپلکس این مثبت موج تنها که است R موج کمپلکس این عضو دومین

 آید می R موج از بعد که است این نآ نشانه مهترین عبارتی به و کمپلکس این منفی موج دومین که است S موج سومین و

 

  



 است آمده آن در نمایید مشاهده میتوانید که ممکن حالتهای انواع اسالید این خب

 

Meysam Sadeghi[ ,70.70.70 72:40] 

[Forwarded from nader hasanvand] 

  درسته؟؟؟؟ بطنی دپوالریزاسیون نه بطنیه رپوالریزاسیون به مربوطT موج استاد

 !!شده تایپ اشتباه کنم فکر

Meysam Sadeghi[ ,70.70.70 72:40] 

[Forwarded from Msshermeh] 

 ممنونم بله

 دارد را موج سه هر چون QRS گفت خواهیم کنیم نامگاری بخواهیم اگر را آن اولین چپ سمت از

  بگذاریم؟؟ چی را آن اسم بود منفی.  داشت موج یک فقط QRS کمپلکس نواری در اگر نکته یک ولی

 این همانند

 

 

 پاتولوژیک Q نشانگر همیشه تقریبا که QS موج میشود آن اسم امده آن از بعد یا قبل منفی موج این بفهمیم که نداریم R موج ما وقتی

MI گفت خواهم بعدا که است 



 

 کنید توجه اسالید به که دیگر نکته یک و

 شد خواهد افزوده R ارتفاع به و کاسته S موج ارتفاع از V 0 تا V 1 از ترتیب به که داریم RS فقط نرمال بطور ما ای سینه لیدهای در

 باشید داشته بخاطر خوب را V 0 و V 1 لید شکل باید شما ای سینه لیدهای در و

 ندارد اصال یا و دارد کوچک بسیار R موج یک V 1 لید غالبا چون

 ندارد S موج V 0 لید و

 نکنید فراموش را قلب نوار Golden lead کنم عرض تجربه بعنوان و

 است لید کدام

 V 1 همان

 

 



 شد خواهد نمایان آن در قلب نوار تشخیص 19 حداقل باشد مانده یادتان به فقط اگر و میشنوید آن از خیلی بعدها آن شکل هم این

 کن عوضم و بیار جدید قلب نوار زودتر نمونده باقی بیشتر اش متر یک قلب نوار USER که است این نشانه نوارقلب انتهای پررنگ نقاط 

 

 

 داد انجام تفسیر در را فوق مراحل تمام باید قلب نوار تفسیر برای میبینید اسالید در که همانطور

 سر پشت را مراحل این میتواند خودش تجربه و عادت با هرکس و باشد می حقیر طرف از پیشنهادی آن ترتیب و نظم که گفت باید ولی

 بگذارد

 

 



 

 کنیم محاسبه قلب نوار روی از را قلب ضربانا تعداد بایست ما پله اولین در

 باشد می ایررگوالر ریتمهای برای آخر روش و است رگوالر ریتمهای برای نوار این اول روش سه باشیم داشته بخاطر باید البته

 

 باال اسالید مانند باشند مساوی هم با ها RR فواصل یعنی رگوالر ریتم

 

 فوق اسالید مانند باشد نامساوی هم با RR فواصل یعنی ایررگوالر ریتم و

 



 روش اولین سراغ برویم خب

 

 باشد افتاده نوار بزرگ مربعهای پهن خطوط روی دقیقا های RR موج نوک که ببندیم بکار میتوانیم زمانی ما را روش این

 آمد خواهد بدست ضربانات تعداد آن بر 399 تقسیم و RR یک مابین بزرگ های تعدادخانه شمارش با اونوقت که

 آمدت بدس 199،  3 بر 399 تقسیم با و نبود بیشتر تا 3 بزرگ های خونه تعداد چون می باشد . 199 ریتباال  آموزشی اسالید در

 

 داشت خواهید را اول روش انجام امکان شما درصد5 از کمتر بدونید هجالب و نمیشود اینطوری ها RR که یشهمه ولی

 را 1599 و کنید حساب را RR مابین کوچک های خونه تعداد دوم روش همانند است کافی بود نخواهد آنطور که درصد05 حدود ولی

 کنید آن بر بخش



 

 میشود 20 حدودا و بفرمایید 17 بر تقسیم باید را 7077 که است چرا 07 از کمتر ریتباال  آموزشی اسالید در

 

 است معروف اعداد منطقی توالی روش به که سوم روش اما و

 موج بعدی R موج تا را پهن خطوط ترتییب به و کرده رها را آن و کنید پیدا قلب نوار پهن خط روی R موج یک است کافی روش این در

 کنید دنبال باال اعداد به توجه با

 کنید حساب را عدد دو این اختالف بالفاصله اونوقت بود خواهد د اعدا این از تا دو بین بعدی R موج

 میشود . 15 آن اختالف پس است افتاده 09 و 75 بین بعدی R ما آموزشی داسالی در مثال برای

 کنید تقسیم 5 بر را عدد این یالفاصله است کوچک مربع 5 دارای بزرگ مربع هر اینکه به توجه با

 میشود 3 ما کوچک خونه هر ما مثال این در بود خواهد بزرگ مربع این کوچک خونه هر در HR تعداد آمده بدست عدد

 ؟ بیاید تبدس قلب ضربان تا کنیم چکار 3 این با خب

 75 از تا0 پس بود دهمدرآ 3 ما هرخونه اینکه به توجه با و میباشد کمتر 75 از کوچک خونه 3 دقیقا و بود 09 و 75 بین ما R موج این

 میشود 00 نوار این قلب ضربان و میکنیم کم



 

 باشد v1 لید النگ در ضربه چهارمین نظرم به ما مبنای R موج.  کنیم گیری اندازه را نوار این HR بریم سوم روش این با خب

 59 میشود 199 و 159 اختالف است کوچکتر 159 از خونه دو و است 199 و 159 بین بعدی R موج

 باشد می نوار این ریت 139.  نوار این ریت میشود 159 از تا 19 دوتا.  19 میشود هم 5 بر تقسم 59

 

 آخر روش اما و

 باید محاسبه برای ما و نیستند مساوی هم با ها RR فواصل کنید توجه اسالید نمونه میشود استفاده ایررگوالر ریتمهای برای روش این

 بکنیم دیگر کاری



 

 و بخوریم قسم نمیتوانیم آن دتعدا روی و کنیم محاسبه نمیتوانیم را ضربان تعدا قطعی بطور قبلی روش سه مانند ما چهارم روش در اوال

 میکنیم مشخص را آن حدودا

 میکنیم شمارش بزرگ مربع 39 عداد به R موج اولین از قبل بزرگ مربع یک از کار این برای

 حدودا تا کنیم 19 ضربدر و شمارش را QRS کمپلکسهای تعداد نوار ثانیه 0 این در و کنیم جدا را نوار ثانیه 0 میخواهیم ما چون ؟ چرا

HR کنیم تعیین را 

 تا 49میشود حدودا آن ضربان تعداد پس ندارد بیشتر QRS عدد 4 آن در و باشد می ای ثانیه 0 ما آموزشی اسالید

 

 می باشد . 09 نوار این ضربان تعدا روش همین با خب

 



 فرمایید هتوج آموزشی دیگر مثال به

 

 می باشد  09 ضربان تعداد 

 

 

 می باشد 119 ضربان تعداد



 

 می باشد  40 ضربان تعداد

 

 

 می باشد 159 ضربان تعداد



 

 می باشد 049 ضربان تعداد

 

 می باشد 79 ضربان تعداد



 

 می باشد 109 ضربان تعداد

 

 میخورد؟ تفسیر در ما درد چه به بیمار نوار در قلب دپوالریزاسیون محور تعیین

 میکند کمک قلبی نوار اختالالت بعضی تایید و تشخیص در ما به قلبی محور انحراف تشخیص کلی طورب

 رسید خواهیم آن به ادامه در که دیگر موارد چندین و ها بلوک برانچ باندل،  ها هیپرتروفی،  ای شاخه بلوکهای همی مانند

 باشد می درجه 09 مثبت تا 39 منهای زاویه بین پایین سمت به استرنوم زیر از قلبی دپوالریزاسیون نرمال محور میدانید که همانطور



 

 میشود ونمایان رسم ای درجه 309 دایره یک بدهیم جانبی عمودی برش یک انسان به روبرو از اگر کنید توجه اسالید به

 دو به دو فرمایید دقت است شده اشاره ان به فوق اسالید در که بیاید یادتان قلب نوار در Limbs Lead همان یا اعضا لیدهای به سپس و

 میشوند عمود هم با

 اند مشخص قرمز خط که هم با AVF و I لید دو

 اند مشخص مشکی خط با که AVL و IIلید دو

 اند مشخص آبی خط با که AVR و III لید دو و

 کنیم استفاده برهم عمو لید دو از است کافی قلب محور کردن مشخص برای ما

 میباشد AVF وI لیدهای همان قلبی نوار تفسیر کتب در لید دو این روتین و استاندارد بطور

 عالمت با جبری عدد یک و کنیم حساب را( بود موجود کدام هر) ان QRS امواج مقادیر جبری جمع لیدها این از کدام هر در است کافی

 اورد خواهیم بدست منفی یا مثبت

 کنید توجه بعدی اسالید به بیشتر تفهیم برای

 

 

 

 



 بود نظر مورد لید دو اون از یکی این کنید فرض

 است؟؟ میلیمتر چند آن R موج ارتفاع

 است ایزوالکتریک خط از باالتر چون مثبت چرا 0 مثبت یا میلیمتر 0

 است؟؟ میلیمتر چند آن S موج ارتفاع

 میلیمتر 4 همان یا 4 منهای 

 میشود چقدر 0- 4+ جبری جمع

 0 مثبت بله

 شود لحاظ باید ومنفی مثبت عالیم جبری جمع در ریاضی ودر

 میگویید؟؟ چه منفی یا شد مثبت کردید حساب را اون جبری جمع که لید این بپرسند شما از اگر کل در خب

 است شده منفی است صحیح کامال

 دیگر مثال

 

 ؟ میشود چقدر لید این

 11 مثبت 

 

 لید؟؟ این و

 است درست 09 منهای

 میکردیم باید کم 1 مثبت از را منفی 01 چون



 نیدک نگاه جدول به خب

 

 است نرمال محور شد مثبت AVF , I لید دو هر اگر

 از محور اندازه دهنده نشان که LAD همان یا داشت خواهیم چپ سمت به محور انحراف شد منفی AVF لید و شد مثبت I لید اگر

 باشد می 09 منهای تا 39 منهاس

+  از محور اندازه دهنده نشان که RAD همان یا داشت خواهیم راست سمت به محور انحراف شد ممثبت AVF لید و شد منفی I لید اگر

 باشد می 189+  تا 09

 داشت خواهیم نامشخص و شدید محور انحراف شد منفی دو هر واگر

 

 است؟؟؟ نرمال محور چرا کنید دقت اسالید به

 است مثبت ما نظر مورد لید هردو چون



 

 است؟؟؟ چپ به انحراف محور چرا کنید دقت اسالید به

 است منفی AVF و است مثبت I لید چون 

 

 است؟؟؟ راست به انحراف محور چرا کنید دقت اسالید به

 است مثبت AVF لید و منفی I لید چون

 بدم یادتون محور تعیین برای ای ثانیه یک و کنکوری راه یه میخواهم حاال یادگرفتید اینهارو خب



 

 QRS است . فارسی ریاضی 8 عدد شبیه این 

 

 

 

QRS است . فارسی ریاضی 7عدد  شبیه این 

 کنکوری مطلب اصل سر بریم

 را 7 عدد یا میبینید را 8 عدد ببینید و کنید نگاه II و I لید دو به فقط است کافی روش این در شما

 II و I لید فقط

 

 نیست توضیح به نیاز و میزنه حرف باهاتون داره جدول خب



 

 چنده؟؟ این

00 

 چنده؟ این

 

87 

 

 

 



 چنده؟؟ این و

 

78 

 آکادمیک؟ یا کنکوری ؟؟ راحتتره کدوم حاال خب

 

 ؟ بفرمایید را محور فقط

 می باشد . چپمحور  

 



 این؟؟ و

 

 نرمال

 این؟؟ و

 

 راست به انحراف و 78

 

 



 این؟؟ و

 

 راست به انحراف و 78

 اخریش؟ و

 

 نرمال

 



 

 باید را ریتمی دیس یک یا و باشد باید ریتم سینوس نرمال که ریتم تعیین همان که برویم نوارقلبی تفسیر بعدی مرحله به باید حاال

 دهیم تشخیص و معرفی

 Normal Sinus Rhythm(NSR) مشخصات

 میرویم جلو را مشخصات تک تک کنید دقت اسالید به

 

 .باشد داشته P موج - 1

 کنید توجع رنگ قرمز فلشهای به

 AVR , v1 از غیر به لیدها تمام در. باشند مثبت و شکل یک P امواج - 0

 کنید توجه رنگ قرمز فلشهای به

 . باشد داشته آن مقابل در QRS کمپلکس یک P موج هر ازای به - 3

 باشد تک و تنها نباید P موج یعنی

 . باشد ثابت و( ثانیه 10/9-09/9) طبیعی اینتروال PR فاصله - 4

 QRS کمپلکس شروع تا Pموج شروع فاصله اندازه کنید توجه رنگ قرمز خطوط به

 کنید گیری اندازه را QRS کمپلکس پایان تا شروع فاصله یعنی. باشد( ثانیه 09/9-11/9) طبیعی QRS کمپلکس زمان - 5

 . باشد مساوی هم با هاR-R وفواصل هم با هاP-P فواصل - 0



 روی و بردارید کاغذ یک کار این برای باشد یکی باید فواصل اخر تا همینطور بعدی P نوک تا Pموج نوک از کنید توجه رنگ آبی آکالد به

 کنید چک را فواصل بقیه کاغذ حرکت با و کنید عالمتگذاری کاغذ روی را P نوک و بیاندازید نوار

 . باشد مساوی هم با هاR-R فواصل با هاP-P فواصل - 7

 و بردارید کاغذ یک کار این برای باشد یکی باید فواصل اخر تا همینطور بعدی R نوک تا R موج نوک از کنید توجه رنگ قرمز آکالد به

 کنید چک را فواصل بقیه کاغذ حرکت با و کنید عالمتگذاری کاغذ روی را P نوک و بیاندازید نوار روی

 . باشد مساوی هم با هاR-R فواصل با هاP-P فواصل - 7

 هست ها آبی آکالد برابر قرمزها آکالد کنید دقت شود همان هم ها PP فصله باید شد RR فاصله هرچی یعنی

 . باشد دقیقه در 09-199 قلبی ضربانات تعداد - 8

  توضیح داده شد .قبال بند این محاسبه که

 

 بدهید جواب و بروید جلو بند 8 این با نه یا دارد سینوسی ریتم نوار این خب

 بله ریتم سینوسی دارد



 

 ها آریتمی دشاه ما فوق منشا چهار با است امده اسالید در که همانطور و میگیرد قرار بحث مورد آن منشا به توجه با ها اریتمی انواع

 بود خواهیم

 

 باشد می Sinuse arrhythmia همان یا تنفسی آریتمی سینوسی گره منشا با آریتمی اولین



 

 قفسه دز فشار افزایش با دم بدنبال میدهد نشان اسالید که همانطور و میشود ایجاد بازدم و دم بدنبال فیزیولوژیک بصورت اریتمی این

 شد خواهد کم قلب وریدی بازگشت تحتانی اجوف ورید روی و سینه

 بطور و همودینامیک ثبات برای که شد خواهد فشارخون کاهش و بطنها از خون خرجی و ای ضربه حجم کاهش موجب کاهش این و

 در مثبت فشار این رفتن بین از با بازدم هنگام در و( هم به RR فواصل شدن نزدیک)  قلب ضربانات در مختصری افزایش با دم در جبرانی

 (هم به RR فواصل شدن دور)  یابد می کاهش قلب ضربان سینه قفسه

 شوید متوجه را شدن زیاد و کم این تا بکشید سرهم پشت عمیق تنفس چند و بگیرید را خود نبض همه بیشتر تفهیم برای

 

 بیاورید یاد به را نرمال سینوسی ریتم مشخصات است کافی و است راحت بسیار ان تشخیص و است سینوسی برادیکاردی اریتمی دومین

 



 :Sinus Bradycardia مشخصات

 .باشد داشته P موج - 1

 . باشند مثبت و شکل یک P امواج - 0

 . باشد داشته آن مقابل در QRS کمپلکس یک P موج هر ازای به - 3

 . باشد ثابت و( ثانیه 10/9-09/9) طبیعی اینتروال PR فاصله - 4

 . باشد( ثانیه 09/9-11/9) طبیعی QRS کمپلکس زمان - 5

 . باشد مساوی هم با هاR-R وفواصل هم با هاP-P فواصل - 0

 . باشد مساوی هم با هاR-R فواصل با هاP-P فواصل - 7

 . باشد دقیقه در 09از کمتر قلبی ضربانات تعداد - 8

 است شده کمتر دقیقه در تا 09 از ضربانات تعدا بینید می 8 بند در فقط و دارد ریتم این را نرمال سینوسی ریتم مشخصات همه

 هستیم شاهد را ریتم این طبیعی بطور خواب در و ورزشکاران دانیم می همه البته

 پدیدار اریتمی ای....  و بالکر کلسیم و و ها بتابالکر با جمجمه،هیپوتیروییدی،مسمومیت داخل فشار تحتانی،افزایش سطح انفارکتوس در و

 میگردد

 بیاورید یاد به را نرمال سینوسی ریتم مشخصات است کافی و است راحت بسیار ان تشخیص و است سینوسی تاکبکاردی اریتمی سومین

 :Sinus Tachycardia مشخصات

 .باشد داشته P موج - 1

 . باشند مثبت و شکل یک P امواج - 0

 . باشد داشته آن مقابل در QRS کمپلکس یک P موج هر ازای به - 3

 . باشد ثابت و( ثانیه 10/9-09/9) طبیعی اینتروال PR فاصله - 4

 . باشد( ثانیه 09/9-11/9) طبیعی QRS کمپلکس زمان - 5

 . باشد مساوی هم با هاR-R وفواصل هم با هاP-P فواصل - 0

 . باشد مساوی هم با هاR-R فواصل با هاP-P فواصل - 7

 . باشد دقیقه در 159 تا 199 بین قلبی ضربانات تعداد - 8

 است شده دقیقه در 159 تا 199 بین ضربانات تعدا بینید می 8 بند در فقط و دارد را نرمال سینوسی ریتم مشخصات همه اریتمی این

 هستیم ان شاهد طبیعی بطور اضطراب و استرس و فعالیت،هیجانات بدنبال دانیم می همه البته و

 میگردد پدیدار اریتمی این....  و درد،هیپوکسی،هیگوولمی،تب،هیپرتیروییدی بدنبال و



 

 است مشاهده قابل ان در باال موارد تمام کنید توجه اسالید به

  رسید خواهیم دهلیزی سینوسی گره بلوکهای یا sinuse Exit block به گروه این های اریتمی ادمه در

 

 میشود تقسیم درجه سه به دیگر ای گره بلوکهای سایر همانند بلوکها این



 

 نباشد مرتبط ها PP فواصل شدن زیاد و کم آن بازدم و دم با باشد یادتان شد یمعرف شما برای مطالب فوق در که سینوسی اریتمی اگر

 باشد می گره این یک درج بلوک

 

 یک تیپ موبیتز 0 درجه بلوک اما و

 هیچ وجود بدون کنیم مشاهده نوار در pause یا وقفه که میکنیم شک ها exit block به زمانی ما بینید می اسالید در که همانطور

PQRST  .وقفه میزان بالفاصله است کافی زمان این در (موج از P موج تا وقفه از قبل P وقفه از بعد )کنیم گیری اندازه را 

 



 هستیم یک تیپ موبیتز 0 درجه بلوک شاهد ما باشد کمتر زمینه نرمال PP فاصله یک دوبرابر از(  B)  وقفه میزان اگر

 

 کنید توجه اسالید به

 هستیم دو تیپ موبیتز 0 درجه بلوک شاهد ما باشد مساوی(  A)  زمینه نرمال PP فاصله یک دوبرابر fh ( B ) وقفه میزان اگر

 

 کنید توجه اسالید به

 هستیم 3 درجه بلوک شاهد ما باشد بیشتر زمینه نرمال PP فاصله یک دوبرابر از(  B)  وقفه میزان اگر

 



 نکته یک فقط

 اید شنیده بارها را SA arrest همان یا سینوسی ارست اسم بارها حتما شما

 

 دارد وقفه انتهای در کوچک فرق یک ولی باشد می 3 درجه بلوک شبیه تقریبا قلب نوار در است آمده جدید اسالید در که اریتمی این

  (P موج بدون)میشود شروع AV گره با ریتم سینوسی ارست در ولی( Pموج با) میشود شروع سینوسی گره از ریتم وقفه از بعد 3 درجه در

 بفرمایید توجه مجددا آخری اسالید دو به

 

  



 باشد می سینوسی گره بیماری یا Sick Sinuse Syndrome همان یا 3S بعدی آریتمی اما و

 شاهد لحظاتی و ، برادیکاردی شاهد مستقل زمانهایی در متناوب بطور دیگر دلیلی یا فعالیت هیچ بدون بیمار فلب نوار در اریتمی این در

 بود خواهیم سینوسی گره بلوکهای انواع شاهد دیگر لحظاتی در و تاکیکاردی

 باشد می ها اریتمی این شدن عوض زمان دقیقا آخری اسالید تصویر فرمایید توجه

 

 ندارد توضیح به نیاز آخری این دیگه و

 هستیم فلب نوار در صاف خط شاهد ما و ندارد قلب فعالیتی هیچ یعنی آسیستول

 

 میکنیم ودوره میبینیم سینوسی گره منشا با آریتمهای این از هم با کالس اخر در هایی نمونه هم با حاال خب

 



 

 ریتم؟؟؟؟؟

 

 است سینوسی اریتمی

 است شده زیاد بیمار دم احتماال بدلیل هاPP فاصله 0 تا 0 ضربات از سپس و سوم ضربات تا میبینید که همانطور

 

 ؟؟ ریتم بفرمایید

 است سینوسی برادیکاردی



 

 دارد159 حدود ریت بیمار بکنیداین باید توجه خوب نوار ریت به . است سینوسی تاکیکاردی

 

 بفرمایید؟؟

 است درست sA گره سه رجهد بلوک

 

 ؟ بفرمایید

 است تاکیکاردی سینوس.  کنید دقت را ریت



 

 است نرمال PP فاصله دو برابر دقیقا وقفه که چرا است دو تیپ موبیتز 0 درجه بلوک

  میشود گذاشته سینوس منشا با های آریتمی از هایی نمونه

 چیست؟ ریتم این نام

 

 برادیکارد سینوس

 چیست؟ ریتم این نام

 

 آریتمی سینوس

 



 

 چیست؟ ریتم این نام

 

 تاکیکاردی سینوس

 چیست؟ ریتم این نام

 

 سینوس نرمال 



 چیست؟ ریتم این نام

 

 سینوسی3 درجه بلوک

 چیست؟ ریتم این نام

 

 سینوس نرمال

 

 

 

 

 

 



 چیست؟ ریتم این نام

 

 سینوسی 3 درجه بلوک

 چیست؟ ریتم این نام

 

 است نرمال PP یک برابر 0 با برابر پاز چون است دو تایپ دو درجه بلوک

 

 

 

 

 

 



 چیست؟ ریتم این نام

 

 دو تایپ دو درجه بلوک

 چیست؟ ریتم این نام

 

 است شده زیاد دم بدلیل ها PP فواصل 0 تا 4 ضربه از لیدها النگ در، چون  آریتمی سینوس

 

 

 

 

 

 



 چیست؟ ریتم این نام

 

 سینوس نرمال

 

 گذاشته می شود . تشخیص هم آنها مورد در  شده گفته هم محور و ریت که حال

 

  

 راست به انحراف محور و تا 139 ریت کاردی تاکی سینوس

 



 بفرمایید؟ را محور و ریتم و ریت

 

 است نرمال محور و برادیکارد سینوس ریتم و 48 ریت

 بفرمایید؟ را محور و ریتم و ریت

 

 است چپ به انحراف محور و تا 139 ریت کاردی تاکی سینوس

 

 

 



 ؟؟(محور و ریتم و ریت)  بفرمایید هم با را پاسخ سه

 

 05 تقریبا، ریت  سینوسی آریتمی،  نرمال محور

 ؟؟(محور و ریتم و ریت)  

 

 09 ریت. نرمال محور ،3درجه بلوک

 

 

 



 ؟؟(محور و ریتم و ریت)  

 

 سینوسی آریتمی،  09 تقریبا ریت،  چپ به انحراف محور

 

 نرمال محور 35 ریت سینوسی برادیکاردی



 

 ریت داریم پاز که شرایطی در .دارد سینوسی 3 درجه بلوک وسطش ولی نرمال محور و تا 119 ریت با تاکیکارد سینوس زمینه ریتم

 . میکنیم حساب ندارد پاز که قسمتهایی در را زمینه

 

 یا SA گره بیماری بر داللت اینها همه که دارد نیز سینوسی 3 درجه بلوک و سینوی برادیکاردی و 05 حدود زمینه ریت نرمال محور

 . دارد sick sinus syndrome ریتم همان



 

 چپ به محور انحراف و139. کاردی تاکی سینوس

  قلب نوار آخرینو 

 

 00 ریت و چپ به انحراف محور -نرمال سینوسی ریتم

 

 

 

 



 میگیریم پی را آن  که رسیدیم دهلیز منشا با های ریتمی دیس به ECG آسان تفسیر بحث ادمه در

 

 ایمپالس تولید در دهیزی سلولهای عبارتی به یا و باشند می ها دهلیز آنها منشا همه که میگیریم یاد را هایی ریتمی دیس ما گروه این در

 هستند دخیل آن عصبی

 باشد می Premature Atrial Contraction ( PAC ) گروه این ریتمی دیس اولین

 کنید توجه اسالید به

 

 داریم زودرس( PQRST) ضربه یک میدهند نشان رنگ قرمز دوایر که همانطور

 



 که میشوید آشنا آن اولین با شما االن.  میشوند نامگذاری آن منشا به توجه با که داریم نوع سه قلبی نوار تفسیر در زودرس ضربات این از

 منشا که زودرس ضربات بعدی مورد دو با نزدیک آینده در. است(  A)  آن آختصار وسط حرف که است آن برای و است دهلیز آن منشا

 شد خواهید آشنا هستند بطن و جانکشن آن

 Premature Atrial Contraction ( PAC ) تشخیصی معیارهای

 دارد PQRST زودرس کمپلکس یک -1

 نیست زمینه شکل هم معموال و است مثبت که دارد P موج -0

 کنید توجه آبی های فلش به

 میوکارد به طبیعی هدایتی مسیر از AV گره از بعد کانون این الکتریکی ایمپالس چون است زمینه شبیه کامال QRST کمپلکس -3

 کنید توجه مجددا اسالید نمونه به. میرسد

 فواصل از زیادتر RR فاصله ما دهلیزی زودرس ضربه از بعد کنید توجه مجددا اسالید نمونه به... دارد وجود PAC از بعد جبرانی وقفه -4

RR است شده طبیعی و زمینه 

 ما که میشود این نتیجه و میشود بلوکه عبارتی به و دهد عبور پایین به AV گره از نمیتواند را خود ایمپالس مواقع بعضی در PAC این

 میکنیم نامگذاری PAC with block را آن ما موقع این در که دید خواهیم تنها زودرس P موج یک فقط

 ندارد QRST کمپلکس ما PAC ببینید کنید توجه بعدی اسالید به

 

 کنید توجه قرمز فلشهای به

 باشد داشته QRST کمپلکس و کند منقبض را بطن نتونسته ولی است PAC یک عبارتی به اومده زود که داریم مثبتی P موج

 شکل صورت این در که شود می LBBB چپ یا و RBBB راست شاخه بلوک دچار باندل هیس از بعد دیگر مواقع بعضی در PAC این

 شد خواهد واید( LBBB, RBBB) شده گفته بلوکهای شبیه QRS کمپلکس

 



 شود می تبدیل PAC with aberancy به PAC این نامگذاری صورت این در که

 ابرنسی؟؟ چرا

 کند منقبض همزمان را ها بطن و بره پایین باندلی طبیعی مسیر از نتونسته اون ایمپالس چون

 کنید توجه اسالید نمونه به

 

 میشود دیده زمینه ریتم P موجهای با شکل غیرهم زودرس P موج چون داریم PAC یک میگه ما به داره رنگ قرمز فلش

 است شده واید و نیست زمینه ریتم QRS کمپلکس سایر شبیه QRS کمپلکس ادمه در ولی

 میکند معرفی ما به را PAC with aberancy زودرس P موج با واید QRS کمپلکس این ترکیب که

 Wandering Pacemaker  گروه این ریتمی دیس دومین

 میکند کمک ما به آن تشخیص به آن انگلیسی نام معنای ها ریتمی دیس اکثر

 چی؟ از سرگردانی.  سرگردان یعنی Wandering کلمه

 !بگیره دستور کی از نمیدونه قلب یعنی

 میکند الکتریکی ایمپالس تولید و میده دستور یکیشون(  زمانی مدت)  لحظه هر و میکنند رقابت هم با دارند کانون تا چند

 گره ، ها دهلیز ، سینوسی گره) سوپراونتریکوالر در هم از جدا و(  P موج شکل دو)  مستقل کانون دو حداقل ریتمی دیس این در

 . دارد بعهده را قلب فرماندهی یکی گاهی چند از هر که دارد وجود( بطنی دهلیزی

 

 

 

 



 کنید توجه اسالید به

 

 شکل ویک مثبت P موج یک با است دهلیز باالهای از فرماندهی رنگ آبی دوایر تا

 که دهلیز پایین قسمتهای از و شده عوض فرمانده است مشخص رنگ قرمز دوایر با کامال 2 ضربه از که بعد به 1 ضربه از

 میگیرد صورت فرماندهی باشد می جانکشن

 ها PP و ها RR فواصل مثل نیست یکسان دیگری با و است خودش داخلی نظم دارای فواصل تمامی فرماندهی هر در کنید دقت

 است ثبت قابل و مشاهده بیماران مانیتور در بیشتر و شود می ثبت ECG در کمتر ریتم این

 Paroxysmal Atrial Contraction (PAT)بعد  آریتمی

 نرمال ریت دفعه یک و است ناگهانی و ای حمله ریتمی دیس این میگه،  میزنه حرف ما با داره Paroxysmal کلمه این بازم

 میکند منقبض و تحریک را قلب زیاد تعداد با داره دهلیزی سلول یک و میرسد دقیقه در تا 707 باالی بیمار تایی( 777 تا 07)

 Paroxysmal Atrial Contraction (PAT) تشخیصی معیارهای

 توجه به اسالید زیر با

 



 دقیقه در 059 تا 159 ریت با تاکیکاردی -1

 بود خواهیم شاهد را قلب ریت تعداد این به تبدیل و بودن نگهان باشیم شاهد را ریتم این ابتدای اگر کنید دقت

 نمیشود دیده و مخفی T موج داخل در موارد اکثریت در P موج -0

 ( است منظم و مساوی هم با ها RR فواصل)  است رگوالر ریتم -3

 میرسد میوکارد به طبیعی هدایتی مسیر از AV گره از بعد چون نیست واید QRS کمپلکس -4

 واید QRS صورت این در که شود LBBB چپ یا و RBBB راست شاخه بلوک دچار باندل هیس از بعد آن الکتریکی ایمپالس اینکه مگر

 . شد خواهد

 Atrial flutterحال آریتمی بعد 

 (بری چوب) اره دندانه یعنی flutter کلمه

 دقیقه در تا 059 از بیشتر یعنی میکند تحریک را قلب PAT از باالتر و زیاد بسیار دهلیزی کانون ریتمی دیس این در

 نمیدهد را دقیقه در 059 ماگزیمم عبور اجازه همودینامیک از حفاظت و حمایت برای AV گره نگرفتیم یاد ما مگه نکته یک ولی

 بود خواهیم بلوک شاهد ما حتما اینچنینی ریتمهای در پس

 Atrial flutter تشخیصی معیارهای

 

 کنید توجه داسالی به

 کمپلکس بدون و تنها اکثرا که( هستند معروفFlutter Wave به)  بری چوب اره دندانه شبیه تیز نوک و درشت P موجهای وجود -1

QRSباشند می 

 ( است منظم و مساوی هم با ها RR فواصل)  است رگوالر ریتم -0



 بلوک دچار باندل هیس از بعد مگر)  میرسد میوکارد به طبیعی هدایتی مسیر از AV گره از بعد چون نیست واید QRS کمپلکس -3

 (. شد خواهد واید صورت این در که شود LBBB چپ یا و RBBB راست شاخه

 است بطنی انقیاضات تعداد برابر چند معموال که باشد می دقیقه در 359 تا 059 بین دهلیزی انقباضات تعداد -4

 Atrial Fibrilationو ریتم آخر 

 با مواجه SA گره ریتمی دیس این در ولی میگرفت او از چندگاهی از هر را فرماندهی و بود دهلیزی سلول یک SA گره رقیب اینجا تا

 سرکوب از بعد که اینه جالبش و بشوند قلب فرمانده که میکنند رقابت هم با دارند آنها همه که میشه دهلیزی سلول چندین از هجومی

 پشت و پیاپی ایمپالسهای چون کنند منقبض را دهلیزها نمیتوانند حتی وهیچکدام بشوند قلب غالب فرمانده نمیتوانند هیچکدام SA گره

 میفرستند دقیقه بار 559 تا هم سر

 کند منقبض را دهلیزها نمیتواند و میشود مواجه خود قبل مطلق ناپذیری تحریک مرحله با الکتربکی ایمپالسهای این از هرکدام

 کند منقبض را بطنها و کند عبور AV گره از میتواند ایمپالسها این از یکی چندگاهی از هر فقط

 لرزش یعنی Fibrilation کلمه

 ندارد انقباض و میلرزد فقط دهلیز چون

 Atrial Fibrilation تشخیصی معیارهای

 

 ندارد دهلیز انقباض چون ندارد واضح P موج -1

 نیست منظم و رگوالر ریتم عبارتی به و نیست مساوی هم با RR فواصل -0

  شد تمام هم دهلیز منشا با های ریتمی دیس خب

 

 



 

   دهلیزی ههای آریتمی تمرین

 ؟ بفرمایید را ریتم نام

 

 

 است PAC سوم ضربه نوار این در 

 ؟ بفرمایید را 50 شماره

 

 دهلیزی فلوتر



 

 است نامنظم و است نامساوی ها RR فواصل و نداریم واضح P موج چون.  AF همان یا است دهلیزی فیبریالسیون

 

 

 میکنند رقابت هم با دارند کانون تا چند کنید مقایسه بعدی ضربه 5 با را اول ضربه 5 النگ . در کنید توجه لید النگ به ریتم تعیین برای

 میکند الکتریکی ایمپالس تولید و میده دستور یکیشون(  زمانی مدت)  لحظه هر و

 گره ، ها دهلیز ، سینوسی گره) سوپراونتریکوالر در هم از جدا و(  P موج شکل دو)  مستقل کانون دو حداقل ریتمی دیس این در

 . دارد بعهده را قلب فرماندهی یکی گاهی چند از هر که دارد وجود( بطنی دهلیزی

 . است Wandering pacemaker فوق ریتمبنابراین 



 

 داریم دقیقه در 059 ریت با تاکیکاردی -1

 نمیشود دیده و مخفی T موج اداخل در P موج -0

 ( است منظم و مساوی هم با ها RR فواصل)  است رگوالر ریتم -3

 میرسد میوکارد به طبیعی هدایتی مسیر از AV گره از بعد چون نیست واید QRS کمپلکس -4

 است PAT بنابراین

 

 است نامنظم و است نامساوی ها RR فواصل و نداریم واضح P موج چون.  AF همان یا است دهلیزی فیبریالسیون 



 

 به 0 داره که Atrial flutter ریتم این کنید توجه اید می دهلیزی ضربه 399 ریت با که flutter wave منفی امواج مساوی فواصل به

 و میشه الود خواب و بیحال مریضش حتما و هست ریتم اورژانسهای از و بطنی انقباض یک و دهلیزی انقباض تا دو یعنی میشه رد 1

 میخواد سینکونایز شوک سریع

 

 چرا؟ نه یا هست اورژانسی نظرتون به

 بندازه را همودینامیک و بشه تند اون بطنی پاسخ وقتی بله

 است 099 حدود االن و است 199 از باالتر اون بطنی پاسخ و است Rapid AF چون



 

 دارد مثیت و واضح پی موج و است زودرس چهارم ضربه است PAC جواب

 

 

Af 



 

PAT 

 

 

 نوار آخرینو

 واضح پی موج نرمال محور رگوالر ریتم 159 حدود ریت

  است تاکیکاردی سینوس

 

 

 

 

 

 

 



  AV گره های آریتمی 

 

 شوند می ایجاد دلیل دو به ها آریتمی از گروه این

 SAگره سالمت و کفایت عدم بدنبال AV گره شدن جانشین -1

 AV گره کفایت و سالمت عدم بدنبال -0

 سیستم در که اتفاقاتی زمان این در.  کنیم صحبت SA گره سالمت و کفایت عدم بدنبال AV گره شدن جانشین از باید ابتدا در پس

 این و دارد عادی حالت در را ضربان 09 تا 49 توانایی که یافتد م جانشینی بدست قلب فرماندهی.  است جالب افتد می قلب هدایتی

 میشود ریتم در منفی پی موج ایجاد موجب انقباض همین و میکند منقبض باال به پایین از را دهلیزها فرمانده

 نمیشود دیده یا دوصورت به منفی پی موج این اینکه آخر نکته و

 آن از بعد یا و QRS از قبل یا دارد حالت دو خود این که میشود دیده یا

 کنید دقت اسالید به



 

 کنید توجه راست سمت در AV گره بندی تقسیم به

 دارد وجود AVn داخل در الکتریکی ایپالس وانتقال تولید در حالت سه

 باشند الکتریکی ایمپالس کننده تولید باالیی های قسمت -1

 QRS از قبل را منف پی موج ما نوار در و بطنها سپس و میشوند منقبض دهلیزها ابتدا نزدیکترند دهلیزها به چون حالت این در که

 اسالید اول ردیف همانند داشت خواهیم

 باشند الکتریکی ایمپالس کننده تولید پایینی های قسمت -0

 خواهیم QRS از بعد را منفی پی موج ما نوار در و دهلیزها سپس و میشوند منقبض بطنها ابتدا نزدیکترند بطنها به چون حالت این در که

 اسالید دوم ردیف همانند داشت

 باشند الکتریکی ایمپالس کننده تولید AV گره میانی های قسمت -3

 دیده و افتد می QRS داخل پی موج و شد خواهند منقبض هم با همزمان آنها است یکی بطنها و دهلیزها با فاصله چون حالت این در که

 اسالید در سوم ردیف همانند،  شد نخواهد

 برویم گروه این های ریتمی دیس سراغ حال به

 

 

 

 

 



 بود خواهد دیگر زودرس ضربانات از یکی ریتمی دیس اولین

Premature junctional contraction (PJC) 

 

 کنید دقت اسالید به

 یا PJC در ولی است مثبت و داریم پی موج PAC درکه  تفاوت یک با دهلیزی زودرس ضربه شبیه کامال،  هستند زودرس 0 و3 ضربانات

 از بعد یا QRS از قبل یا است منفی باشیم داشته هم اگر و( بحث ابتدای شده داده توضیح مکانیسمهای طبق) داریم یا و نداریم پی موج

 مشاهده آن بعد جبرانی پاز و ندارد واید QRS دارد دهلیزی منشا که PAC همانند و ندارد پی موج ما زودرس ضربه نمونه اسالید در.  آن

 ؟؟؟؟؟؟؟؟( وسط ، پایین ، باال)  باشد می AV گره تقسم درکدام زودرس ضربه این تولید کانون خب.  میشود

 داردن پی موج چون، وسطدر 

 Junctional rhythm ریتمی دیس دومین

 کنید دقت اسالید به

 



 :ریتم این ویژگیهای از.  میشود ایجاد باشد داشته فعالیتی نتواند SA گره زمانیکه AV گره که است ریتمی جانکشن ریتم

 است منظم و رگوالر

 دارد 09 تا 49 بین ریت

 ندارد واید QRS کمپلکس

 بعد یا QRS از قبل یا است منفی باشیم داشته هم اگر و( بحث ابتدای شده داده توضیح مکانیسمهای طبق) داریم یا و نداریم یا پی موج و

 آن از

 ؟؟؟؟؟؟؟؟( وسط ، پایین ، باال)  باشد می AV گره قسمت درکدام ما نمونه جانکشن ریتم در ایمپالس این تولید کانون خب

 داریم QRS از قبل منفی پیی موج چون،  باالیی قسمت

 Accelerated junctional rhythm ریتمی دیس سومین

 کنید دقت اسالید به

 

 در تا 199 تا 09 که است ان ریت تعداد هم آن دارد فرق یک فقط و مشخصات همان با کامال و است جانکشن ریتم از از نوعی هم این

 باشد می دقیقه

 است منظم و رگوالر

 ندارد واید QRS کمپلکس

 بعد یا QRS از قبل یا است منفی باشیم داشته هم اگر و( بحث ابتدای شده داده توضیح مکانیسمهای طبق) داریم یا و نداریم یا پی موج

 ما نمونه در البته دارد 08 ریت فقط آن از

 ؟( وسط ، پایین ، باال)  باشد می AV گره قسمت درکدام ما نمونه شده تسریع جانکشن ریتم در ایمپالس این تولید کانون خب



 کنید توجه رنگ آبی دوایر به داریم QRS از بعد منفی یپ موج چون

 بود پایین قسمت در پس

 Junctional tachycardia ریتمی دیس چهارمین

 

 

 کنید نگاه اسالید به

 تا 199 که است ان ریت تعداد و شده تند هم آن دارد فرق یک فقط و مشخصات همان با کامال و است جانکشن ریتم از از نوعی هم این

 باشد می دقیقه در تا099

 است منظم و رگوالر

 ندارد واید QRS کمپلکس

 بعد یا QRS از قبل یا است منفی باشیم داشته هم اگر و( بحث ابتدای شده داده توضیح مکانیسمهای طبق) داریم یا و نداریم یا پی موج

 دارد ما نمونه در 109 ریت فقط آن از

( وسط ، پایین ، باال)  باشد می AV گره قسمت درکدام ما نمونه شده تسریع جانکشن ریتم در ایمپالس این تولید کانون شما نظر به خب

 ؟؟؟؟؟؟؟؟

 است برده پایین را ST قطعه کامال منفی پی موجمی باشد .  QRS بعداز منفی پی موجپایین ، چون 

 

 

 



 پشت شکل یک با نکته این بعدی اسالید داشتند فرق هم با ریت نظر از فقط هم با آنها همه که داشتیم جانکشن ریتم نوع سه خب

 میدهد نمایش پرایدی داشبورد

 کنیددقت  اسالید به

 

 . آبی فلشهایمابین 

 است؟؟ ریتمی چه

 

 

 نداریم،p موج

 نیست واید هم QRS و ندارد پی موج 58 ریت رگوالر

 شود می ریتم جانکشن پس

 

 



 است؟؟ ریتمی چه

 

 

 رگوالر

 نیست واید

 85 ریت

 QRS از بعد منفی پی موج

Accelerated junctional rhythm است 

 دارد؟ ریتمی چه،  سوال اخرین و

 



 59 ریت

 QRS از بعد منفی پی موج

 رگوالر

 است ریتم جانکشن

 گره این در بلوکهای دچار بیمار AV گره کفایت عدم بدنبال که Av گره منشا با های اریتمی از گروه دومین به گذشتهبحث  ادمه در

 می رسیم میشود

 میشود تقسیم درجه سه به سینوسی گره همانند گره این بلوکهای

 

 باشد می دو و یک تیپ دو شامل آن دو درجه که درجه سه در را بلوکها این ما میبینید اسالید در که همانطور

First-degree Avblock یک درجه بلوک همان یا 

 کنید توجه اسالید به

 



 است ثانیه صدم 09 تا 10 عبارتی به یا قلب نوار کوچک خانه 5 تا 3 نرمال اینتروال PR فاصله شد گفته قبال که همانطور

 طبیعی حد از بیشتر فاصله این که صورتی در. بگیرید اندازه را اینتروال PR فاصله است کافی فقط است ساده بسیار بلوک این تشخیص

 بلوک همان یا First-degree AVblock بیمار ریتم بود ثابت و اندازه یک قلب نوار در موجود کمپلکسهای تمامی در پان میزان و بود

 باشد می AV گره یک درجه

 ثابت و اندازه یک آنها همه در که شده مشخص QRS کمپلکس شروع تا پی موج ابتدای از رنگ آبی خطوط با بکنید مجدد نگاه اسالید به

 باشد ثابت و طبیعی حد از زیادتر است کافی فقط و نشده ذکر برایش مشخصی عدد اینتروال PR فاصله میزان شدن زیاد. است

 دارد را بودن ثابت شرط ولی است باالیی از بیشتر خیلی آن اینتروال PR فاصله ولی دارد بلوک همین هم آن نگاه اسالید پایین قسمت به

 بعدی سراغ برویم خب

  second-degree AVblock (Type I )یک  تیپ 0 درجه بلوک

 گره.  باشد می(  QRS بدون)  تنها P موج شدن پیدا نکته آنرکه دارد وجود مشترک نقطه یک آنها همه در دیگر بلوک دو تا بلوک این از

AV را بطنی انقباض موجبات و دهد عبور خود از را الکتریکی ایمپالس نمیتواند گاهی چند از هر که رسد می حدی به اش کفایتی بی 

 بود خواهیم(  QRS بدون)  تنها P موج شاهد بعد به این از ما دلیل همین به.  سازد فراهم

 یک تیپ 0 درجه بلوک تشخیصی معیارهای

 باشیم داشته(  QRS بدون)  تنها P موج انتها در تا میشود زیاد بتدریج اینتروال PR فاصله -1

 کنید توجه اسالید به

 

 دارد وجود آموزشی نمونه دو اسالید این در

 و میبینید پیاپی ضربه دو در را ان تدریجی افزایش شما است شده مشخص اینتروال PR فاصله تیره هاشور با که باالیی نمونه در

 ( QRS بدون) را  تنها P موج رنگ قرمز فلش با انتها در



 را(  QRS بدون)  تنها P موج رنگ تیره دایره در انتها در و میبینید پیاپی ضربه پنج در را ان تدریجی افزایش شما نیز پایینی نمونه در

 میکنید مشاهده

 باشد است ممکن تعدادی هر و داشت نخواهد مشخصی های ضربه تعداد تدریجی افزایش که میشود متذکر ما به را نکته یک نمونه دو این

 بعدی سراغ بریم حاال خب

 second-degree AVblock (Type II)دو  تیپ 0 درجه بلوک

 میشود پیدا تنها P امواج ناگهان درامدی پیش هیچ بی اینجا در است شده قبلی بلوک از بدتر کمی AV گره اوضاع اینجا در گفت باید باز

  کم نشانه که

 دو تیپ 0 درجه بلوک تشخیصی معیارهای

 تنها P موج وجود -1

 (باشد قدر ،هرچه نیست مهم ما برای آن اندازه کنید دقت)  ثابت اینتروال PR وجود -0

 کنید توجه اسالید به

 

 داریم نمونه دو اسالید این در مجددا

 دارند ثابتی اینتروال PR فاصله که داریم تنها P موج نمونه دو هر در

 باشد نمی مهم برایمان آنها اندازه و است ثابت هرکدام اینتروال PR اندازه که دارد وجود نمونه دو این در نکته یک ومجددا

  بحرانی را بیمار وضعیت شود بیشتر عدد یک از هم سر پشت تنها P موجهای تعداد دو تیپ 0 درجه بلوک نوع این در اگر

 و میشود بیمار خون فشار و همودینامیک بیشتر کاهش باعث بطنی انقباضهای عدم تعدا شدن بیشتر با که چرا

 میشود اطالق High degree Avblock وضعیت این به اصطالحا و



 

 بفرمایید توجه اسالید به

 

 دارد ثابت اینتروال PR فاصله و است شده یکی از بیشتر تنها P موجهای تعداد

 میخواهد میکر پیس بیمار حتما همودینامیک حفظ برای شوند زیاد تنها P امواج این اگر

 رسیده بلوکها این نوع آخرین نوبت حاال خب

 AV Third-degree AVblock(CHB) گره 3 درجه بلوک

 ؟میگویند کامل بلوک ، بلوک این به چرا

 منتقل بطنها سمت به آن باالی سمت از الکتریکی ایمپالس هیچ و ندارد فعالیتی هیچ و است افتاده کار از گره کامل بطور دیگر چون

 شد نخواهد

 شد؟ خواهد چه بحرانی موقعیت این در بطن انقباض تکلیف

 بطنها مسقل فرمانده بطنی سلولهای از یکی است داده را ریتم ایجاد و ایمپالس تولید ذاتی قدرت را قلب سلولهای همه خداوند که آنجا از

 گره از سلول یا و دهلیزی سلول یک یا SA گره باال در میکنند ورهبری هدایت هم از جدا بطور فرمانده دو را قلب بعد این از پس میشود

AV است تشخیص قابل زیر معیارهایی با جدایی این قلب نوار در و بطنی سلول یک هم پایین در و: 

 تنها P موج وجود -1

 اینتروال PR فاصله تساوی عدم

 است واید QRS کمپلکس موارد اکثریت در

 است دقیقه در تا 49 زیر بطنی انقباضات تعداد موارد اکثریت در



 

 

 کنید توجه اسالید نمونه به

 

 می QRS آن نشانه که بطنی انقباضات با ارتباطی هیچ بدون انقباض حال در باشد می پی نوج انها نشانه که مساوی فواصل با دهلیزها

 باشند می فعالیت حال در باشد

 نیستند مساوی هم با ها اینتروال PR فواصل

 است واید ها QRS کمپلکس

 است دقیققه در تا 05 حدود قلبی ریت

 



 

 است؟ ریتمی چه این شما نظر به

 است ثابت ضمنا و ثانیه صدم 09 از بیشتر یعنی است کوچک خونه 0 میبینید کنید دقت بیشتر را اون اینتروال PR فاصله

 است یک درجه بلوک پس

 است؟ ریتمی چه نوار این شما نظر به

 

 مهبد یاد به شما مهمیخوا را هست خودم کار که کنکوری مدل یک عنوان به

 بکنید خودتون از را سوال اولین دیدید تنها پی موج وقتی

 دارند مساوی فاصله هم با پی امواج ایا

 نه یا است بله یا جوابش

 چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جواب ما نوار تو



 نشده رد AV از که داریم فقط PAC یک چون نداریم AV بلوک باشه نه جواب اگر

 دارید AV بلوک یک شما بود بله جواب وقتی ولی

 بکنید را دوم سوال زمان این در

 دارد؟ مساوی PR فاصله ایا

 چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جواب ما نوار تو

 خیر یا است بله یا جواب خب

 دارد دو تیپ موبیتز بیمار که باشد بله اگر

 شد مشخص سوال دو با تکلیفش که این

 بکنید را اخری یا سوم سوال باید باشد نه جواب اگر

 است؟ نامساوی م و نامنظم کامال نه یا شده زیاد بتدریج اینتروال PR فواصل ایا

 چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جواب ما نوار تو

 یک تیپ میشود که باشد شده زیاد بتدریج اگه

 است CHB همان هم ما نمونه که است CHB که باشد نامساوی و نامنظم کامال اینتروال PR افواصل اگر و

 ببینیم را این سرهم پشت PQRST حاوی کمپلکسهای در که است شده زیاد بتدریج میگوییم ما زمانی

 همینطور هم نهمی و ششمی و پنجمی است خورده تی موج روی سومی و اول کنید دنبال را پی امواج

 هستند ها QRS و بطنی انقباضات از مجزا کامال اینها

 کنیم پیگیری را AV منشا با های آریتمی مباحث مورد در قلب نوار تفسیر تمرین

 



 چیست؟ ریتم این اسم

 است . جانکشن

 

 04 شماره ابتدا چیست؟ ریتم این اسم

 سینوسی برادیکاردی

 ؟05 شماره و

 ؟ است افتاده اتفاقی چه 05 شماره ریتم در

 AV گره باالیی قسمت از ضربان یک یا

escape beat  است زودرس ضربه این لیو میاید همودینامیک حفظ برای و وقفه یک از بعد 

 است امده PJC یک سوم ضربه از بعد که که جانکشن ریتم

 

 چیست؟ ریتم این اسم

 است ثابت و یافته افزایش PR فاصله فقط چون.  1AV درجه بلوک



 

 چیست؟ ریتم این اسم

 !!میزنه حرف شما با فلشها

 ؟؟؟ میفته براش اتفاقی چه دره اینتروال PR فاصله

 میشه حذف کمپلکس یک که جایی تا میشه زیاد تدریج به فواصل

 باشد می AV blocks تشخیص در نکته ترین کلیدی اینتروال PR این کنید دقت

 است باخ منکی همان یا یک نیپ دو درجه بلوک ریتم این پس

 

 چیست؟ A ریتم اسم



 دارد؟ وجود QRS با پی موج منطقی ارتباط و ثابت PR اندازه ایا

 نداره وجود منطقی ارتباط و نیست ثابت اصال

 CHB جواب که نکنید شک بود نامساوی و ریخته بهم و نبود ثابت اینتروال PR اگر و بروید کلیدی نکته سراغ داشتیم تنها پی موج وقتی

 است

 میشود دیده پیس ریتم و گذاشتند میکر پیس بیمار برای میبینید کنید نگاه B مورد همان یا پایین ردیف نمونه به اسالید همان در اگر و

 

 محور؟؟ و ریت و ریتم

 07 ریت ، نرمال محور ، AV یک درجه بلوک ریتم

 کند . می پیدا تناقض است سینوس ریتم اینکه کردن گزارش دیگر ما نمونه مثل هست ریتمیک دیس بیمار ریتم وقتی

 محور؟؟ و ریت و ریتم

 



 است نوار پایین لید النگ تو چیز همه

 باالیی B مورد مثل دارد اسپایک QRS از قبل و است واید پیس ریتم

 افتد؟؟ می اتفاقی چه داره اینتروال PR برای

 ندارد؟؟ وجود تدریجی افزایش چون نظمی ، نظمی بی و بودن نامساوی این در ایا

 است؟ نشده تنها P موج یک پروسه این انتها در و

 89 ریت ، نرمال محور و است AV یک درجه بلوک ریتم پس

 محور؟؟ و ریت و ریتم

 

 نامساوی؟؟ یا مساوی است؟؟ چگونه شما نظر به هم با ها RR فاصله

 باشه AF نمیتونه پس

 است جانکشن ما ریتم پس میاید دقیقه در 20 حدود ریت با و است QRS از بعد منفی آن پی موج و است رگوالر ما ریتم

 است نرمال محور ضمنا

 

 

 


